
EN KONTURTECKN IN G AF STOCKHOLMS
POSTKONTOR 1854

Ef ter ett f öredrag i Stock holms p ostk lubb 1890 af
K on trollören A d . Lundw all .

I Sv ensk t Postark iv årgång 1893 återf inns en artik el, som
liv f ull t sk ild rar f örhållandena v id Stock holms enda p ost-
k on tor 1854.

R edak tionsk ommitten f ör Postry ttaren har f unnit at t ar-
tik eln k an erbjuda uppgif ter av intresse f ör en nutida läsare
och har därf ör beslutat at t inf öra den i ärsbok en .

A rtik elf örf attare är k ontrollören A dolf Lundw all i Stock -
holm . Lundw all, som v ar f ödd 1835 och av lade studen tex a-
men 1852, blev den 11 ok tober samma år eo postexpeditör.
H an av lade k ameralexamen 1856 och tjänstgjorde, f örutom
i Postv erk et , äv en i bl a K ammark ollegium .

Stock holms enda p ostk ontor v ar 1854 inry m t i det hus
där Postmuseum nu har sina lok aler. (Sk ans T orsten N ilsson
har i Postry t taren 1958 och 1960 red ogjort f ör p ostmuseif as-
tighetens tillk omst och omby ggnader).

Den i artik eln omnämnda Mallensk a gangposten f ungerade
under åren 1838- 1856.

Ehuru de upptaga en god del af en menniskas !if, äro trettiosex år en
försvinna nde liten tidrymd dä det gäl ler bestäende institu tioner, och der-
under åstadkoms i forna dagar föga ändring i de bestående förhållandena.
H vad särskildt postverket bet räffar, hade man stät t och stampat pa samma
ställe och ästadkommit föga förbätt ringar frän drottning Kristinas till
konung Oscar I :s tid, då man ihågkommer att 200 är lägo mellan dessa
båda regent er och då man dermed jemför de olika förhållandena 1854 och
1890; men man var ej van vid bättre och det, som dugt i fars och farfars
tid, fick äfven duga för deras efterkommande.

I början af femtiotalet tillkommo några nya faktorer, med hvilka man
måste räkna. Det förspordes att i utl andet fans något slags telegraf, som,
i olikhet med den brukliga optiska telegrafen, kunde användas både natt
och dag, både i klart väder och tjocka, och fastän Stockholms grosshan-
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delssocietet i off icielt utl åtande fann den nya uppfinningen vara föga nöd-
vändig för vårt land och i det stora hela en onyttig nyhet, så kom den
dock t ill stånd på försök mellan Stockholm och Upsala, och i juli 1853
kunde allmänheten i Stockholm grati s utbyta äsigter med vänner och be-
kanta i Upsala, tills den från och med den 1 augusti samma år fick be-
tala 12 skill. banko per telegram. Man hörde äfven talas om jernvägar,
men den första svenska jernvägsbiten Orebro- N ora- Ervalla öppnades
ej förr än år 1856, under det att arbetena för vest ra stambanan togo sin
början den 30 april 1855.

Efter dessa förutsända meddelanden skall jag anhålla att få öfvergå till
mitt egentl iga ämne: Stockho lms postkonto r, sädant det var år 1854. Jag
har med flit valt detta å r, emedan det ligger närmast före den stora revo-
lution i postväsendet, som samt idigt med fri märkenas införande t imade
år 1855.

Stockholm på den tiden var i af seende på postala förhållanden föga likt
våra dagars Stockholm. Man måtte bo hvar som helst , vid N orr-, H orns-
eller Skanstull , hade man ett angeläget bref att besörja, var man tvungen
att begifva sig till Lilla N ygatan, der postkontoret fans. En menniskovän
vid namn Mallen hade visserligen inrättat en s k gangpost, som, eft er an-
nonsen »underteckna d börjar vid Oxtorget och går sedan på sned öfver H ö-
torget», trafikerade de större gatorna. Postkarlarne, som voro iförda va-
penrock och pickelhufva och buro en stor t rälåda på magen, åt följdes på
N orr af Mallen och pa Söder af hans hulda maka, hvilka skötte likviden
och voro med posttaxor försedda. Vid hvarje hörn ringde karlarne i en
medhafd klocka, och då framstörtade de på lur stående kunderna, som,
utom port o, erlade en skilling banko för hvarje brefs forslande till post-
kontoret .

Mallens affär mördades av konkurrerande makter ; de större kryddbodar-
ne mot togo bref pä samma vilkor och sände dem med egna bud till post-
kontoret , men Mallen fick det egentliga dräpslaget är 1855, dä fr imärken
och breflädor tillkommo.

För hvarje person, som ej anträffat gångposten, eller ej ville kontri-
buera till kryddbodarne, fans ingen annan råd än att gå till Lilla N ygatan
och stå och t rängas i postkontorets förstuga, om vintern skäligen kall och
dragig, och i luckan i väggen inlemna sitt bref med tillhörande porto för
inrikes bref af enkelt porto (1 ' / lod = 16 a 17 gr.) varierande mellan 3
skill. bank o och 11 skill. banko (9 och 34 öre).

Luckan stängdes precis kl. 7 e m. Den, som efter den tiden hade bref
att aflemna, fick gå in på kassa-kontoret och på underhandlingens och
den kontanta afgift ens väg söka blif va af med det .
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Det var ej då såsom nu, att om brefvet ej kom af ena dagen, så kom
det ätminstone af följande dag, ty posterna afgingo ej sä tätt dä som nu.
På den t iden fans det 151 postkontor i landet och t ill dem sändes från
Stockholm post : om de lägo i vestra Sverige, måndagar och torsdagar,
men om de lågo i södra eller norra delen af riket , tisdagar och fr edagar,
och på lördagar sändes snällpost ti ll H elsingborg, Malmö och större ort er,
som lågo vid denna postl inie. Dessa medförde inga andra tidningar än
Post- och inr ikestidningen. Onsdagar afg ingo inga störr e och på söndagar
inga poster alls.

Alla bref, äfven de orekommenderade, upptecknades med adressatnamn
ä kartorna, ett göromål, som var ganska tidsödande. Vid sjett e expedi-
tionspulpeten hade om tisdagar och fredagar tvä tjenstemän intet annat
att göra än skr ifva kartorna till Göteborg och Upsala och det upptog hela
tiden mellan kl 6 och 9 e m. N ågon särskild rekommendationsdisk fans
icke. På förmiddagen hade en kontorsskrifvare vakten och mottog dä vär-
debrefven, men när vakten var slut mäste de aflemnas vid den pulpet,
som skulle expediera dem. Om ett kontorsbud hade sex värdebref at t lem-
na, och olyckan ville att alla skulle expedieras af olika pulpeter, hade
han således sex olika kontorsskrifvare att göra med. N är klockan slog 6
e m, stängde vaktmästaren dörren ti ll expedit ionsrummet, sedan han förut
ringt i en klocka, och de, som då voro inne, blefvo expedierade utan por-
toförhöjning. Sedan dör rarne äter öppnats, började »flugorna», det vill
säga 16 skill. bankos förhöjning för hvarje värdebref, som då inlemnades,
och dessa voro ej få. Denna ext ra beskattning uppgick till rätt betydligt
belopp och stegrades ännu mera efter kl 8 e m, då det utkräfdes 32 skill.
banko i extra skatt för att fä brefvet afsändt med dagens post.

Lokalen var densamma som nu användes för af gående af delningen i
staden. Åt gränden till var rummets ena sida af delad i sex pulpeter med
arbetsplats för fyra personer i hvardera. Belysningen utgjordes af talgljus,
hvilka behöfde oupphörligen snoppas, och öfver sti ngslet mellan hvarje
pulpet hängde en oljelampa, som ofta osade, men alltid dröp . Kallt var
det så att det förslog, hvadan tjocka arbetskläder voro af behofvet päkal-
lade. Å rummets andra sida, vid fönstret åt gården, hade kontrollören,
som äfven expedierade den utländska posten, sin plats, och det tillhörde
honom att efter sitt eget protokoll samt uppgift er från de olika pulpeterna
utröna, huruvida det i kassan influtna portot stämde med det, som för
försändelserna bort erläggas, men aldrig kan jag påminna mig att det så
gjorde utan betydligare jemkningar. Mellan kont rollören och pulpeterna
hade bref sort erarne sina platser.

Postkontoret var itudelat med en postmästare för hvardera af dess af-
delningar : den för afgäende och den för ankommande poster ; och den
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förr e var äfven förvaltare af postkassan . D essutom fans det en postin-
spektor, som hade uppsigt öfver postbefordringen inom länet och tillsyn
öfver postverkets åkdon. N ågon t idningsexpedit ion fans ej . R ättigheten
att anskaffa t idningar å t landsort spostkont oren var fördelad på kontors-
skrifvarne, hvilka mot åtnjutande af post förvaltarearvode emottogo p re-
numeration på och expedierade t idningar, hvar och en t ill sin pulpets
kontor .

H ela t idningsupp lagan, såväl den för utgifningsort en som för post för-
sändning afsedda, måste vara försedd med bevillningsstämpel, lämpad ef-
ter formatet, och hvarje sålunda stämpladt t idnings- eller t idskrifts-exem-
plar åtnjöt portofr ihet under korsband fr ån utgifningsort en .

Under pågående expedition af värdebref och andra försändelser måste
nu utdelningen af aftontidningarne till de olika kont oren ega rum. M an
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bör ungefär kunna tänka sig den luft, som fans i expedi tion slokalen : Eft er
ena väggen låga skinnväskorna, ännu sura efter gårdagens regn eller snö;
oljelampornas och talgljusens doft er blandade på et t behagligt sät t med
utdunstningen af de färska t idningarne, nyss komna ur pressen . Och i en
sådan atmosfer måste man arbeta . En parfym har jag dock glömt, nem-
ligen lackoset. På den tiden skulle hvarje värdebref snörsläs och, om det
var på förhand förseglad, dessutom förses med fyra stora och tydliga post-
sigill ; på 25 bref så ledes 100 sigill, och 25 värdebref hörd e ej t ill undan-
tagen på en pulpet.

K assaexp ed itionen v id sek elsk if tet.

Tjenstemännens aflön ing var mest stäld pa sport ler. Lönen var sä liten
och den pension, som vid afskedstagandet kunde fås, var så k len, at t kon-
torsskrifvarne mäste qvarstä vid sina befa t tningar sä länge de hade lif-
hanken i behåll. N är de blefvo sjuka och orkeslösa, bort ackorderade de
sina p latser, och både de sjelfva och vikarierna måste söka att lefva på
inkomsterna. Första biträdet vid hvarje p ulpet hade sin tjenstgöring nä-
gorlunda betald ; de två öfriga bit rädena erhöllo hvardera 16 skill. banka
för t isdag och fredag och 12 skill. banka på måndag och torsdag för tjenst-
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göring frän 6 till 9 på qvällen. Alla extra ordinari er aflönades af den kon-
torsskrifvare, som anlitade dem om hjelp.

Afdelningen för ankommande poster hade det ej synnerligen bätt re;
dess lokal var belägen der nu paketafdelningen i staden är inr ymd. Man
egde ingen visshet om när posterna kunde komma, och som ingen telegraf
fans till, visste man ej ens när södra posten hade passerat Södert elje. Un-
der svära väderleksförhällanden, menföre eller annat dåligt väglag, kunde
tjenstemännen nära på hela dygnet få vänt a på posten, ovissa om när den
skulle anlända och hvarje ögonblick lyssnade att få höra posthornets ljuf-
liga läte klinga mellan väggarne på Munkbrogatan.

N ågra ordinarie brefbärareturer funnos naturligtvis ej ; brefven utsändes
allt som posterna anlände, och så fick allmänheten mot lösen af 1 skill.
banko emottaga de lifl igt eft erlängtade nyheterna från vänner och frän-
der. Att lokalbref under sådana förhållanden ej funnos ti ll, är en sjelffallen
sak. Värdebrefven skulle af mottagarne personligen eller genom befull-
mäktigadt ombud utt agas, och brefbärarne hade ej skyldighet att sådana
hembära . Der före lemnades dem fullmakter fr ån de korrespondenter, som
hade betydligare post, och skaffade de sig rätt bra inkomster på detta sitt
tillmötesgäende. Allt, i stort som smätt, var bygdt pa sport ler och hand-
tryckningar ; tjensten blef en bisak och biinkomsterna hufvudsaken.

Paket försändningen var föga ordnad och paketport ot särdeles högt. Pa-
ket kunde endast sändas till nägra fä ort er. Pa 1850-talet var det om vin-
tern sä dyrt att anlita postverket för paketförsändelser till Upsala och norr
derom belägna ort er, att nästan all paketsändning skedde genom att anlita
norrländska fogelbönder, som ant räffades H ötorget, och som å sin hem-
resa levererade försändelserna till v issa handlande i städerna, der paketen
sedan fingo hemtas.

Om man jemför nuvarande postala förhållanden med dem jag här sökt
skildra, måste man ovilkorligen erkänna att de flydda 36 åren åstadkom-
mit underverk .

För den, som varit med om att tillämpa alla de efter hvarandra utgångna
föreskrift er, som ordnat postverkets nuvarande förhållanden och omgjort
Stockholms postkontor t ill ett embetsverk för sig, ehuru hoplänkadt med
och lydande under verkets styrelse, för honom finnes ej annat än uttryck af
belätenhet med att han fätt vara med att »göra historia» och i sin ringa
mån medverka vid en af de största reformer, som inom något svenskt em-
betsverk egt rum.
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