
PO STEN I BOR S I GÄN GEN TID

av Phil ip Josef son

I år kan Borås fira sit t 350-ärsjubil e um. Det var nämligen 1622 som
Gustav II Adolf grundlade staden och detta skedde fr ämst för att reglera
de s.k . knallarnas handel. Man kan sålunda med skäl säga att knallen var
den förste boråsaren.

På våren 1624 gästade Gustav II Adolf Borås och vid detta celebra be-
sök diskuterades givetvis en rad för staden vik tiga angelägenheter . Om
man därvid också dryftade de postala förhällandena är okänt . Det är dock
inte alldeles otroligt . Redan 1620 infördes i l vsborgs län postlöpare och
dessa utsågs av ståthållaren och fick sin avlöning genom Räntekammaren.
För sin syssla uppbar de en summa av 20 daler pr år samt kläde för 8 daler .
De var skyldiga att färdas till fots i båda r iktningar. Aven om ett statl igt
postväsen enligt stafett metoden inte kom t ill förrän 1636 Gustav Adolf
dog som bekant 1632 sä hade väl denna fr åga behandlats under kungens
livstid.

Jag skall inte här närmare gå in på de postanordningar som föreskrevs
i förordningen om Post- Bdhe n av år 1636. N ågra rader ur denna måste
dock citeras: »Mäste uti hvar stad, vare sig stor eller liten, förordnas och
privilegieras en duglig och härt ill kvalificerad person, som kan läsa och
skriva, till v ilken man alle dithörande brev kan adressera, vilken ock alla
de brev, som han ther pä ort en samlar, kan under ett copert eller knippa
äter therifrän tillbaka igen fort sänd a, vilken ock mäste vara edsvuren, att
han thermed vill flit ig och trogen vara».

Det dröjde till 1645 innan Borås fick et t Post-Contoir . Därmed blev det
en tämligen god ordning i stadens postväsen. A ven om posten kom rätt
sällan så kom den så regelbundet man kunde tänka sig. Borås var en liten
stad, omgiven av stora och ödsliga skogar och låg vid sidan av de stora
stråkvägarna, varför man inte kunde begära så mycket. En gång i veckan
ankom den »Stockholmi ska Posten» och den gick t ill Borås via Jönköping
och Ul ricehamn. Det blev givetvis förbättri ngar men nägra större sädana
skedde inte förrin 1863 dä staden fick sin första järn väg.
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Det bör f.ö. framhällas att kna llarn a mänga gänger fick tjänstgöra som
postkurirer vid sina färder int e blott genom vårt land utan även i N orge.
Dessa resor gick inte blott till fots utan även efter oxar eller hästar.

Postsk riv are av rättades
Ernst Grape har i sitt verk »Postkontor och postmästare» angivit Elias

Svensson Windruff som stadens förste postmästare och under hans tjänste-
t id omnämndes Borås för första gången i brevtaxan det var f.ö. 1668.
Denne Windruff var även rådman, vilket även var fallet med hans svärson
Johan H ansson som blev postmästare efter Elias Windruff . Som stadens
postmästare nr 3 fungerade en son till denne, Sven Win druff. Aven denne
var rådman v ilket också var fallet med Sven Windruffs son, H aqvin. Som
den senare även haft anställning som postskrivare så fanns anledning att
tro att han var faderns självskrivne efterföljare.

Men så blev inte fallet . H aqvin Wind ruff blev huvudpersonen i en
»crime passionnel» som slutade med att han jämte t re kvinnor avrättades
genom halshuggning på den s.k . Galgbacken vid den lilla idylliska Ramna-
sjön. Detta skedde 1725 och har betecknats som det mörkaste minnet i
Borås historia. Med H aqvin Wind ruffs avrätt ning utslocknade en av sta-
dens mest betydande släkter.

Postdy nastin Luth
Var Windruff en känd postdynasti sä kan det samma sägas om släkten

Luth, där den förste i raden, Lars Lut h, blev postmästare 1722 och hans
sonson som också hette Lars, blev postkontorets chef 1789.

Und er »Lutharna s» tid int räffa de ätskilligt i Boräs. Den förste fick vara
med om stadens andra stora eldsvåda som inträffade i juli 1727 och öde-
lade hela staden. Enligt ant eckningar förlorade Lars Luth sit t hus, där han
naturligtvis även hade sitt postkontor och en stor del av sin lösegendom.
Med »berömmelig nit» frälsade han dock postkontorets handlingar, brev
samt inventarier. Troligtvis låg detta postk ont or liksom åtskilliga andra vid
nuvarande Stora Torget .

Lars Luth s son, Israel, fick vara med vid det solenna tillfälle 1787, då
Gustaf II I gästade Borås. H ans hus, som alltså låg vid Stora Torget , var
pryt t med et t »illimineradt dub belt G med ordet Vivat ».

Det kan nämnas att Israel Luth under denna tid fick mo ttaga postala
skrivelser som var avfattade i en stil som var i hög grad sir lig och ar tig.
Så här kunde det låta på adressen : »Monsieur, Monsieur Luth, Maitre des
Postes aBor s.» Och skrivelsens underskrift löd pä detta vis: »H err Post-
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Ef ter stadsbranden 1827 v ar p ostk ontoret f ör en k ortare tid inry mt i denna mjöl arstuga,
som f ortf arande f inns bev ara d.

mästarens tienstvillige Ti enare M. Benzelst ierna.» Undertecknaren var väl
liktydl ig med postdirektören sä man må undra hur Luth avfattade sina
skrivelser till denne.

Säkerl igen var Israel Luth i likhet med fadern en duktig postchef. För-
utom sin tjänst som postmästare hade han i uppdrag att verkställa ext ra
ordinarie inspektionsresor i Alvsborgs läin.

Den siste Luth
Men inte heller dynastien Luth förskonades från ofärd och olyckor . Den

siste i raden, Israel Luths son Lars, var boråsarnas postmästare under åren
1789 till 1831. Under denna tid inträffade de tredje och fjärde stora stads-
bränderna - det var 1822 och 1827 och Lars Luth och hans familj blev
i likhet med de allra flesta boråsare hårt drabbade. Märkvärdigt nog kla-
rade sig hans hem och postkontor vid branden 1822 men vid 1827 års brand
jämnades det med marken.

Man må inte förundra sig över att Luth drog sig långt utanför stans hank
och stör efter att ha två gånger set t sin stad gå upp i rök. H an lät uppföra
ett hus på den plats där man nu f inner Vattentornet i stadsdelen Lugnet .
Innan hans fast ighet var färdig höll han postkontor i en liten stuga som
ocksä li r ha tji nat som bi tsmanshus och mjölnarstuga.
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D et sades pa denna t id at t fä boräsare vari t sä här t prövade som denn e
postmästare och det påstods att han avled sinnessjuk genom allt för stora
sorger . Lars Luth som var stadens sjät te postmästare dog när han var 67 år
och hade dä »tjänat K ronan i 40 är ».

K rigare blev postmästare
Lars Luth eftert räddes 1831 av Lorent z Graf, pensionerad överstelöj t-

nant frän Alvsborgs regemente. Vid denna t id var det vanligt i hela landet
at t postmästart jänsterna besatt es med dylika militärer, vilket inte allt id
var så lyckligt . Vad Graf beträffar så lär han »på allvar ha luktat k rut
i pommerska kriget » och säkert är at t han bättre förstod sig på kr igiska
vapen än penna och besvär liga c hartor». Graf fick f .ö. gång på gång
er inr ingar från kongl. poststyrelsen at t sk ri va läsliga adresser på postväs-
korna. D e stackars post iljonerna kunde inte tyda hans piktur, varför de
inte visste var de skulle avlämna sina väskor.

Postmästare Graf gick ur t iden 1839 och boråsarna fick en ny postchef
i Gustaf Bogislaus von Segebaden som varit major v id A lvsborgs regement e.
H an hade sin bostad och sit t kontor i en minnesomsusad fast ighet , den
Memsenska. D en finns fort farande kvar, är belägen vid Södra Torget och
är numera mest känd som ungdomsgård .

Bogislaus von Segebaden var postmästare t ill sin död 1856. Man kan nog
säga at t han höll en viss militärisk d rill även på postkunderna. Längre än
till förstugan kom den besökande inte. I dörren t ill postkon toret fanns en
lucka och hit men inte längre kom alltsä postkunden. Det berätt as också
att von Segebaden var känd för sina tämligen svavelosande förmaningar
t ill dem som inte genast efterkom hans »mer eller mindre egensinniga före-
sk rifter».

J i mmerl igt sk rä n i posthornet»
Under senare delen av 1600-talet tog postgången från Stockholm t ill

Borås ända upp t ill 10 dagar kor taste t iden var en vecka. Man kan
knappast säga a t t förhållandena blev så mycket bättre de närmaste två
seklerna. Post förarna mötte stora svår igheter i form av svår forcerad ter-
räng, regn och snöstorm samt störtade hästar. Poströvare fick man också
se upp med .

De förhållanden som rådde under t .ex. von Segebadens t id har nu n så-
lunda en smula svårt a t t kalla idylliska. Lokalavisan Borås Tidning hade
v id et t t illfälle en svidande uppgörelse med Boräs postkontor . I en redak-
tionell artikel påpekade man bland annat det riskabla i att sända kontanta
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medel med post pa det sät t som skedde. Vid de stora är liga marknaderna,
vid Thomasmässodagen, påskafton samt vid passlösen om hösten och vin-
tern avsändes betydande penningbelopp, skrev tidningen och fortsatte :
»Denna post affärdas vanligen sålunda, att postväskan klockan 6 på afto-
nen kastas öfver ryggen på en gammal häst, riden af en 12 a13 års pojke,
och sedan bär det åstad genom staden under ett jämmerl igt skrän i post-
hornet . H uru lätt vore icke för den, som på ett obehörigt sätt skulle vilja
ti llväll a sig denna jordens mammon, att någonstädes i mörkret invänta den
ensamme ryttaren, kasta pojkstackaren ur sadeln, själf sätta sig dit och
aflägsna sig med rofvet. »

Bogislaus von Segebaden regerade som sagt i sit t postkontor i det Mem-
senska huset till sin död 1856. Som bekant utkom vårt första svenska fr i-
märke 1855. Man kan förmoda att von Segebaden var den förste boråsare
som fick äran att skåda et t sådant.

Det första posttaget
Boråsarnas näste och nionde postmästare blev Peter Anders Dahlgren.

H an hade bostad och postkontor i nuvarande fastigheten Allegatan 33,
där entren dock var frän baksidan av denna gamla boräsgärd. Und er D ahl-
grens tid han var postmästare till sin bortgång 1866 int räffade åt-
skilligt av stor betydelse i den lilla staden, som vid denna tid hade omkring
3.000 invånare.

Det vik tigaste var att staden fick sin första järnväg. Den smalspåriga
Borås- H errljunga järnväg invigdes under vederbörlig pompa med kunga-
besök och annat 1863. Så gott som omgående fick postmästare Dahlgren
en skrivelse fr än Kongl. Styrelsen där det kungjordes at t »befordran af
brefpostfö rsändelser böra ega rum dagligen med et t bant åg mellan Borås
och H errljunga». Detta skulle ske i et t avstängt rum i bantågsvagnen som
borde ha en rymd av 20 kubikfot . En brevlåda skulle medfölja den
skulle dock endast öppnas i Borås och H errljunga. Från början fanns gi-
vetvis inga poststationer utmed banan. De första sådana öppnades i Fristad,
Borgstena och Ljung.

Styrelsen bestämde även att en utgäende posti ljonsbeskickni ng skulle
bestä av tvä post iljoner . T ill dessa utsägs en ordinarie postiljon frän Borä s
och en fr ån Ljungby. Båda desa hade t idigare varit landsvägspostiljoner.
Vid denna t id fanns det fem sådana post iljoner stat ionerade i Borås men
fyra av dessa var »mindre skrifkunniga» och Styrelsen ansåg därför i mot-
sats t ill postmästaren i Borås at t dessa fyra var mindre lämpliga.
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D en f örste brev bäraren
Men postmästare Dahlgren kunde notera andra lokalhistoriska händelser .

Under hans första år som postchef bars boråsarnas post ut av en gumma -
trots mina små forskningar är hon den okända »postutbärerskan» som
antagligen var avlönad av postmästaren. Kanske fick hon också ta l't 2 öre
pr brev av adressaten, och naturl igtvis omfattade hennes distrikt hela sta-
den.

Det var i november 1861 som generalpoststyrelsen i cirkulär lät meddela
att enligt nådigt beslut skulle brevbärare anställas fr ån 1862. Postmästare
Dahlgren fick följande år utförliga instruktioner hur han skulle förfara i
samband med att en sådan brevbärare anställdes. Bland annat meddelades
att särskilda därtill avsedda fr imärken av treöresvalör skulle erläggas som
porto avgift för lokalbrev. För detta ändamål erhöll posten i Borås 2.000
dylika fr imärken.

Generalpoststyrelsen hade vidare funnit skäligt att såsom extra brev-
bärare anställa snickarelärl ingen Per Gustav Sandberg mot et t årligt arvode
av 150 riksdaler förutom rätt ighet till beklädnad och brevbäringsavgift.
H ans uniform skulle sys här i staden medan mössan med vapen skulle kom-
ma frän Stockholm.

Per Gustav Sandberg var född 1840 och gick ur tiden 1880, i en ålder
av 40 år sålunda. Under sin tid som brevbärare fick han tjänstgöra under
fem postmästare. Det var f.ö. under en brevbäringstur på 1930-talet som
jag lyckades få litet närmare upplysningar om denne brevbärarpionjär och
även komma över en bild av honom. Av en händelse fick jag nämligen
vetskap om att hans dotter bodde i Borås. Som gift hade hon et t annat
namn än fadern. Jag kontaktade henne och hon berättade så mycket hon
nu visste om fadern. Det blev ett givande samtal och när jag lämnade henne
så tyckte jag att jag liksom kommit en gammal kollega närmare inpå livet .
P . G . Sandberg hade varit en heder för Borås postkontor han bör så-
lunda inte blott äras i sin egenskap av boråsarnas förste brevbärare.

H errljungabanans t illkomst medförde förbätt ringar i postgången för
andra ort er . En diligenslinje till Ul r icehamn upprättades och den kunde
medföra två resande. Det tog 4 1/ 2 t immar att tillryggalägga den omkring
4 mil långa sträckan. N ågra år senare, 1872, gjorde en diligens mellan
Borås och Varberg sin premiärt ur . Körtiden här var 12 t immar på den
9 mil långa sträckan. A ven denna diligens kunde utom postiljonen medföra
två passagerare. Båda dessa diligenser fick mottaga och avlämna post t ill
posten på Borås- H errljunga. Brevbärare Sandberg ombesörjde postt ran-
sporterna till och frän jär n vägsstationen Boräs O fvre för 25 öre pr gang.
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Sk olgatan 10, där p ostk ontoret v ar beläget 1875 1895.

De sista off icerarna
Peter Anders Dahlgren som t idigare varit kronlänsman fick sin efter-

följare i pensionerade majoren Carl Kjerrulff von Wolffen. Under hans
korta tjänstgöringstid, fr än 1866 t ill 1867, var postkontoret inrymt i en
gammal boräsgärd pä Osterl änggatan , där Stadshotellet nu reser sig.

Efter von Wolffen kom postmästare Paul Christoffer Billing som hade
bostad och postkontor i den nu rivna fastigheten Torggatan 17. Det var
sålunda i likhet me d postkont oren pä 1600- och 1700-talen beläget vid
Stora Torget .

N är Billing lämnade Boräs för att t illträ da en postmästaretjänst i Jön-
köping fick boråsarna en ny pensionerad off icer, den siste, som postchef.
Det var Per Edvard O tto Ennes som varit ryttmästare vid Livregementets
dragonkår .

Postkontoret var dä inrymt i »Ugglas hus» i korsningen av Al legat an och
Skolgatan. Fast igheten är nu riven men långt efter det att posten lämnat
detta gamla boräshus sä kallades det för »Gamla posten».

I Ugglas hus höll posten till från 1875 till 1895 och förutom Ennes hade
dett a postkontor ytterl igare tre chefer, Johan Fredrik Oi jer, Mauritz H off-
man och Carl Emil H allberg. Särskilt de t re sistnämnda fick väl känna på

70



In teriör f rän p ostk ontoret v id V ästerlanggatan 18. Fastigheten specialby ggd es f ör Posten ,
som had e sina lokaler här ä ren 19 13 1946. N u d isponeras f astigh eten av T elev erk et .

att staden utvecklades. I takt med fabrikernas ant al växte befolkningen
och Borås gamla stadsgränser sprängdes i alla väderst reck . Särskilt bör det
ha varit bråda dagar för postens folk året 1880 då staden bjöd på en in-
dustri- och lantb ruksutställning som väckte uppmärksamhet landet runt .
Den var till och med så fin att N y Illustrerad Tidning i Stockholm sände
hit Jenny N yström för att göra report age med sitt ritstift .

Den siste »diligenspostiljonen»
Ja, det hän de ätskill igt av intresse i »Gaml a posten ». För första gangen

förhyrde postverket lokal ät postkontoret och det var sålunda slut med den
gamla ordningen att postmästaren på egen bekostnad skulle t illhandahålla
lokal i samband med sin bostad.

Personalstyrkan växte också så sakteligen. En smått legendarisk postman,
Wilhelm Andersson, slutade 1885 sin bana som post förare och blev anställd
som brevbärare vid postkontoret . Staden hade då två brevbärare. N är
Wilhelm Andersson 1910 fick en välbehövlig pension hade hans två söner,
Carl Ander och Sven Andersson, bokstavligt börjat gå i faderns fotspår.
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Bori s f örste brev bärare, Per Gustav Sandberg ( 1840- 1880).

Carl Ander pensionerades 1941 och har nu gått ur tiden. Sven Andersson
fick sin pension 1951 och är ännu i livet . H an är nu den ende som kan
berätt a om posten »förr i tiden». Under sin brevbäraretid hade han sitt
distrik t i södra stadsdelen, där konstnären Roland Kempe hade sitt föräld-
rahem. Vid et t t ill fälle r itade och berätt ade Kempe om sin födelsestad
Borås och han nämnde då också » brevbärar Sven som var allas vän».
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Brevbärare Wilhelm A ndersson med sönerna Carl och Sv en, som båda också var
brev bärare i Boras.

T ill »m odernt » p ostk on tor
Men sä smä ningom blev stugan sä trä ng i U gglas hus att man mä ste

flytta på sig. Postmästare H allberg och hans lilla styrka drog den 1 okto-
ber 1895 in i lokaler som var inr ymda i det Lindgrenska huset i hörnet av
Västerlånggatan och Torggatan. Om moderna t ider skvallrade bl.a. den
installerade posthissen, som dock inte var mer sensationell än att den måste
dragas upp till sin bestämmelseort med handkraft.

Men utvecklingen gick vidare. Vid sekelskiftet hade staden närmare
16.000 invänare. Poststyrkan hade ökat t ill sexton, inlämnade paket var
4.767 och avgående vanliga brevförsändelser 505.232 stycken. Tjugo år
senare hade personalstyrkan fördubblats, inlämnade paket hade ökats t ill
133.016 och avgående brev noterades till 1.608.508 stycken.

Vid det laget hade man flyttat in i televerkets nybyggda fastighet vid
Västerl ånggatan, där posten f ick utrymmen som i mängas ögon var orim-
ligt stora. »Vän av ordning» och » Vän av sans och måtta» lät höra av sig
i insändarspalterna. Det var vid inflytt ningen 1913 som dessa tongångar
hördes men de tystnade, om inte förr så på 1920-talet . Moderna knallar i
form av män som startade postorderfirmor dök upp och ställde alla kal-
kyler på huvudet . I slutet av 20-talet hade man bland annat kommit upp
till närmare 600.000 inlämnade paket . En summa som int e minst imp one-
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rade och överraskade både postdirektionen och generalpoststyrelsen, där
man i det längsta t rodde a t t den väldiga postmängden i Borås var mer av
t illfälligt slag. Av den orsaken fick Borås postkontor alldeles för länge
brottas med både otillräck ligt lokalutrymme och personalbrist .

»En ex plosionsartad utv eck ling»
F. sta tionsmästaren, fil.mag. Anna Palmgren har i verket »Postman

minns» berätt at om den exp losionsart ade utvecklingen. H on erinr ar om att
postkontoret på några få år blev landets näst största i paketbefordran. D å-
varande postmästaren sat te en ära i at t vara så sparsam som möjligt med
postverkets medel. Men han hade inte, skriver Anna P almgren, full t k lart
för sig i hur hög grad det ta gick ut över tjänstemä nnen. Ett ytt rand e som
han en gang fä llde ti ll personalen var signi fikativ t : »Kar lstads postkont or
är mindre än Boräs men har större persona l».

J a, vi post tjänstemän av olika grader som var med på den t iden kan
instämma med Anna Palmgren.

Men 1940-ta let blev i flera avseenden bättre för det prövade post folket
i Borås. Då fick vi ett postkontor som betecknades som Europas modernas-
te. D et var året 1946 och antalet tjänstemän var dä 159, siffr an för inl im-
nade paket var noga räknat 782.419 och postkontorets inkomster belöpte
sig t ill 2 .246.049 k r.

O ch därmed sät ter jag punkt för posten i Borås på den t iden.
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