
POSTAL KURIOSA OCH INTERIORER

FRAN TIDEN KRING SEKELSKIFTET
A v Eugen Rismark

Ur posta l synpunkt var 1890-talet , om vilket denna artikel huvudsakligen
handlar , e tt for postpers onalen besvarl igt art iond e . Daliga loner . avsaknad
av fritid och vid riga arb etsfo rhallanden var nagot som i hogsta gra d prg la-
de tidevarvet.

Nar en ung man sokte sig in vid posten blev han a lltid tillfragad om han
hade sitt forald rahem pa orten e ller om han hade andra mojl igheter att
forsorj a sig. Yid posten kunde han det inte sa lange han var extra och det
kunde han forbli i manga a r . Nagon helgledigh et i likhet med andra manni-
skor hade han heller inte , eftersom arbetet i posten pagick, ant ingen det var
helg e ller socke n. Att beredas ledighet a annan veckodag ansags vara en
omoj lighet !

Det moderna postverkets skapare var generalpostdirektor Adolf Wilhe lm
Roos , verksam 1867 - 89, for vilket han fick mycket berom av bade dags-
press och statsmakter. Delta giorde ocksa at t postrorelsen allt sedan
I 870-tale t fick en expansion som man kanske inte hade forutsett. Lokaler
blev fort urvaxta och kadrar snart underbemannade . Har ha ll inte utok-
ningen och t illsa ttningen j amna steg med rorelsens utveckling . Merarbete
genom okand e postmangd och underbemann ing , tranga lokaler med dalig
arbetsmiljo samt avloningsminskning trots hogkonj uktur . var 1890-ta lets
facit !

Dart ill kom oversitteri och smaskurenhet ; e tt auktoritetstankande och e n
formalism, som for oss nutidsmanniskor kan te sig skrattre tande , var
sj a lvklara ting for datidens byrakrat er.

Det ar i frn denna tid och miljo som efterfoljande sma not iser ar
hamtade . Huvudsakligt faktamaterial utgo r personalorganisationern a s
fackorga n. Den aldsta av dessa ar Svenskt Postarkiv . startad 1892. som var
organ for befalspcrsonalens organisatio n Posttj anstemannens Fore ning .
bildad 189 I. Den andra facktid ningen utgor Sve nske Postvaktbetj enten .
startad 1893 av Stockholms Postvaktbetj enteforbund , bildat 1890. Tidning-
en overtogs 1896 av riksorganisationen Sveriges Postvaktbetj enteforening
som sedermera doptes  ti ll  Svenska Postmannaforbundet och tidningen till
Postmannen .
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Kungabesok
» E n vacke r hostdag 1876 - a re t efter det att det nya centralpo stkonto ret

vid Rodbotorget tagit s i bruk - gjo rde kung O scar II tillsammans med
gene ralpostd irektor A W Roos intra.de i brefba rarexpedit ionen . Sedan
kungen inspekte rat lokalerna och sett pa arbetet . fragade han generalpost-
d irekto ren :

- H uru a r karl arn a avlonade ?
Roo s upplyste darvid . att den fasta lonen var 250: - per a r med tva

a lde rstilla gg a I 00: - efte r resp 5 och IOar samt I :50 i dagtrakta mente pe r
tj anstgoringsdag . Genom att den ut landska brefskillingen , som vid nyar
varj e a r fo rde lades bla nd pe rsona le n , hade upphort a ret forut , d v s 1875.
hade pe rsonale n e rhal lit avloningsform inskni n g . Pa gru nd ha rav . an sag
Roos . borde dagtra ktame ntena hoj a s nago t . K ungen tillade darvid :

- Karlarnas arbete synes mig va ra sadant . at t de va l fortj ana en avlo-
ning varp a de kunna reda sig och tillse da rvid att sa b live r fal let : da rj amte
synes ka rlarna behova batt re och snyggare pasar brevba rarvaskor)».

De n I j anuari 1877 hj des ocksa dagt raktamentena t ill 2: - . Dessutom
beford rades 34 ext ra till o rd inarie . K ungens och Roos popula ritet b land
postvaktbetj ente b lev genom denna hande lse , vilken t illforsakrade dem en
avlo ningshoj ning pa omkr 20 grundmu rad manga a r framat .

Upphov i ll mu k tig t f ackf orbund
Svenska Postforbunde t , som numera inga tt i Statsansta lldas forbund , va r

pa sin tid Sve riges nast aldsta fackforening - T ypograffo rbundet nagon
man ad a ld re . lnit iativtaga re va r G O Sche lin i N orrkoping och sa ha r sku lle
det enl Sve nske Postvaktbetj enten gait t ill na r fo rst a tanken om organisa-
t ion rann upp :

» E n ma ndagsmorgo n i j uli man ad 1886 . da samtliga postvaktbetj ente
hade borj at sit t a rbete pa N orrkop ings postkonto r , var det en av kamrater-
na so m ytt rade :

- Jag undrar na r den tiden kommer , da vi i likhet med va ra fo rm an
kunna fa bl iva led iga nagon son- och he lgdag under a ret , ty det arbra ha rt
att a ld ri g aga e ns en sondagsefte rmiddag led ig .

Enligt Sche lin gjo rde de ssa o rd ett starkt int ryck pa de na rvarande ,
varfor han genmalde

O moj ligt vore det kanske ej att framdeles soka bere da sadan fri het !
Men pa vad satt ? fragade fle ra av kamra te rna .
Vi bora bilda en forening . var det nagon som sade .
Det ga r nog inte , genma lde darvid fle rtalet . Under den tveksamhet

som nu radde , mognade Sche lin s beslut att satta sig i spetsen for ett
foreningsbildande , va rfor han fra gade :

- Viljen I lamna mig uppdraget att soka rangera saken?
Harpa folj de ett enhal ligt och lj ungande Ja , blandat med tacksamhet.
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I bo rj an av augusti utsande S c irkular till samtliga postvaktbetj ente med
inbj udan ti ll al lmant mote i Stockholm i oktober for att overlagga om bl a :

I Ledighet var 3:e so n- och helgdag
2 I de fall sondagsledighet ej kunde erhallas . i stal let 15 dagar led igt per

ar.
3 Sondagsbrevbari ngen inskran kes till endast formiddagsturer .»
Resultaten lat emellertid vanta pa sig. Det skulle droja 9 ar innan man

fick sondagsledigt. Det var forst nar man tillgre p rel igiosa skal postbe-
tj ente kunde j u ej deltaga i kyrkoandakten - som det tog skruv . I 895
erholls vara nnan son- och helgdag ledigt. men bara for de ordinarie . Extra-
personalen , vilken vid denna tid numera rt var nastan lika stor , fick vanta
ytterligare 4 ar ti ll 1899.

K vi nnor i Posten
»Qvinnor i postverket ar en reform som ej slagit val ut i Frankrike». I

fortsa tt ningen heter det , att franska poststyrelsen. som tidigare an sta llt
kvinnor i stor utstrackning. hade borj at aterga till at t ansta lla enbart man.
Orsake n harti ll var dock icke »att qvinnorna mindre a n andra forvara
postve rkets he mligheter , utan att dessa ej arb eta sa ihallande . maste ofta
avlosas och aroftare sj uka an manne n». Kan inte det ta moj ligen bero pa a tt
kvinnorna ar lagre avlonade anman nen undrar var kommentator 1 till sist
( 1.9. 1894).

Det maste ha varit en forfarlig massa hemligheter som lackt ut under de
sista hundra r en med sa mycket statsansta llda kvinnor runt om i Europa !
Eller var det bara i Frankrike man var sa dar losmynt?

» Tolf fruntimmer ha for narvarande ordinarie tj enst inom (Svenska) post-
verket. Af dessa arotva postma stare och 10 postexpeditorer». ( 1.5. 1895)
Hart ill kom de pa kontra kt ansta llda poststatio nsforestandarn a .

De forsta kvinnorna i svensk statstj anst (Post o Telegrafverk en) an sta ll-
des omkring I 860. men ingalunda av ideella skal. Det var namligen fra ga
om deltid och det var darvid billigare med kvinnor anman! Nagot motstand
ronte saledes inte denna reform . tvartom tyckte riksdagen det var en bra
losning. Fran 1859 kunde kvin nor aven bli larare (for lagstadiet ).

@ got om seme ster
Befalspersonalens fackorganisation Posttjanstemannens Forening. i vii-

ken postc hefen Edvard von Krusenstj erna var hedersledamot. hade se-
mester som forsta programpunkt. Krusenstj erna so m hade ett sto rt infly-
tande hos Kungl Maj t kom tidigt att engagera sig i denna fraga . Han torde
ha vari t nagot av pionjar pa detta omra de . Men det skedde inte utan
fodslovandor , riksdagen var motstravig.

1 Svenske Postvaktbe tj enten
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Det iir risk att ge posttjiinstemiinnen semester
for da vi ll ocksa Tele grafv erk et ha . tyckte riksdagens statsutskott 1892 och
avstyrk te darmed Kungl Maj :ts proposition i denna fraga . Ny proposit ion
kom 1894 och da tillstyr kte statsutskottet . men det satt anda hart a t . Herr
Olof Jonsson i Hov t ex ansag att det var batt re med lindrigare arbete an
med en hel manads semester . Det fanns ocksa positiva inslag: Sven Adolf
Hedin menade att man ocks@ maste beakta Postvaktbetj entes framstall-
ningar . Deras ansprak var an mer behjart ansvard a . ty de hade det tyngsta
arbetet - de borde ocksa ha ledigt. om icke en manad sa atminstone 14
dagar. Proposit ionen bifolls med 90 mot 88 roster.
(Svenskt Postarkiv).

Umg i nget me d ove rheten
Postmannen hade svart at t hi vda sina intressen. For hoga vederb orande

var fackforeningar som ett rott skynke . Pa grund av repre ssal ier vagade
manga inte ens ansluta sig. Den I 886 bildade fackorganisationen kunde till
en borj an inte gora mycket . Forst omkring 1895 blev det storre aktivitet .
Nu hade polit ikern Sven Adolf Hedin . som hade uppmarksammat de an-
stal ldas svara li ge . i riksdagen vackt mot ion om statstj anstemannens stal l-
ning. For att understodj a detta init iat iv utsag Stockh olms Postvaktbetj en-
teforbund en kommi t te : G A Adolfsson . Oscar Holmgren. 0 Gardelach och
Jons Olsson som nu skred till aktion . Folj ande tre avsnitt ar hamtade ur
Oscar Holmgrens Minnen i Postmannen 193 1. upptecknade av Ture Ner-
man i Stockholms Postman 1940 .

Fri m ura rr ing be ve kar ilsken p ostchef
I maj 1895 uppvaktade man ge neralpostd irektor Edvard von Krusen-

stj erna . vilken inom parentes ansags vara en drift ig och duglig ambetsman .
Nerman re laterar : De fyra kommitt erade infann sig i snyggast moj liga
kostym och vit halsduk. den var obligatorisk. Deras onskemal hade varit
inforda i huvudstadens t idningar efter ett mote den IO maj , och von Kru-
senstj erna var arg . sa han nara nog tappade koncepterna . Man fick honom
likval resonabel. berattar Ho lmgren :

Nar Adolfsson skulle redogora for vart are nde . sa generaldirektoren:
Ti g !  Sa skulle j ag forsoka . Samma svar: Ti g!» Da tog Gardelach till orda
och mottes med samma svar , men da steg Jons Olsson fram och lade sin
hand pa hj art at . Franhanden bfankte fr imurarringen fram. Olsson var
namligen sa hog fri murare som en tj anande broder kunde bli. Jag riktig t sag
hur generaldirektoren hajade till. Olsson fick tala , och j ag glommer ej de
ord han sade :

- Herr generalpostdirektor! Manga ar de ganger jag har haft kamrater-
nas fortroende att till postverkets hogste chef framfora vara on ske mal , men
pa detta satt har vi a ldrig blivit bemo tta . Jag viii hoppas , att generalpostd i-
rektoren archef aven for de lagst sta llda av post verket s tj anare .
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Ed vard vo n Krusenstj ern a.

Da fick den hoga chefe n en sadan chock . alt han svarade : »Na . vad har ni
att andraga da '\ , - - - Det lande r den ba rske gene rald irekto ren till he-
der . att nagon tid efterat b lev Jons O lsso n ensam uppka llad till ho no m. och
vo n Krusenstj e rna framforde till hono m sin ursakt och bad hono m fora den
vidare till kamrate rna .

S n@l a bonderi ksdagsma n
Adolfsson och Holmgren uppvaktade aven en de l riksdagsledamoter . bl a

fyra bonde riksdagsman so m bodde pa e lt hote ll i Gamla stan . Holmgren
fort sa tt e r :

De salt j ust oc h at fruko st nar vi kom . Ur sill medhavda matskrin bred de
man stora smorgasar , va rt ill de at agg . pannkakor m m. N ar vi framforde
vart are nde . var det en so m medan han tuggade pa sin smorg as spord e :

- Yarfor ska ni ha sa mycket be talt ? Det r j u faktiskt langt mera an
vara d ri ngar ha r pa lande t . Gor so m  vi .  inskrank e r , sa ga r det nog .

Yi sva rade . att sadana fru kost ar hade vi inte rad att a ta en enda dag pa
a re t . an nu mindre hade vi nagot gods el le r gard d it vi kunde skicka va ra
to m ma matsacksskrin for all fa dem paf yllda . utan vi maste kopa al lting hos
me lla nha nde rna . betala hyra . skat!. klade r m m. Yi fick till sva r . alt vi ska
se till vad vi ka n gora».

N onchalant M aj estat la ter upp vak tande v@nta i sex timm a r
En tredj e fe st lig histo ria av H o lmgren om en uppvaktning 1896 i en

lonefraga hos sj a lvaste kung O sca r. re la te ra s av N erman: »Det va r Adolfs-
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son och Holmgren och kanske nagon t ill. De fick sitta och va nta pa kungen
fran kl IO fm till kl 4 em. Medan de vantade kom generaldirekto ren (Kru-
senstj erna) in och gick en sidovag in till kungens rum. varvid han gav sina
postvaktbetj ente en blic k som inte var av det vanligaste slaget . Men nar
han gick ut efter 3/4 timmer. sag han om mojl igt annu grymmare ut. Forst
kl. 4 fick postmannen audiens .

Men aven dar kom rangskillnaden till sin ra tt . Under det att de ovriga .
som sokte audiens . fick ga in t ill kungen . sa gick han ut till oss . Vi fick ei ga
langre in an i rummet innanfor ta mburen . dar han tog emot oss . Saga vad
man viii om Adolfsson . en slagfard ig herre var det . Salunda fragade kungen
under sa mtalets gang:

- Ni ar val inte socia lister?
Adolfsson svarade blixtsnabbt

Nej . ers majesta t . men vi ar pa god vag att bli. ty med sadana loner
so m de m vi erhaller fostras socialister .

Gubben reste nu upp sig i sin fulla langd och sade
- Det forbj ude Gud !
- l a , da hoppas j ag. at t ers maj esta t beaktar var avloningsfraga och

valvilligt avlater proposit ion daro m till nasta riksdag.
- Ja . darom kan j ag ej ytt ra mig nu men skaradgora med mina ansvariga

radgivare .
Darmed var audie nse n slut».

P @ ett f orekomma nde si tt emottagen »
Allt gick inte i moll. Det fan ns ocksa lj usglimtar. Sa smani ngom blev det

islossning i postmannens svara sta llning. Uppvaktningarna resulterade i alt
Kung! Maj t tillsatte en kommitte for oversyn av forha llandena . Detta var
troligen ett init iativ av Krusenstj erna som 1896 hade blivit statsrad . Kom-
mitten foreslog en del atgarder som var positiva for bl a postvaktbetj ente .
vilket hade till foljd att en delegation fra n Sveriges Postvaktbetj entforening
den 28 nov 190 I uppvaktade t f ge neralpostdirektoren F H Schlytern for att
ge sitt erkannande att man »i sa stor utstrackning hade beaktat de av karen
gjorda framstallningarna». I referatet hett e det ocksa : »som vanligt ( !) blev
deputationen pa det mest forekommande sat t e mottagen».

Kontakten me d allma nheten
Radslan fra n allmanhetens sida over at t besvara poste n fran den  tid .  da

postanstalterna forestods av pensionerade officerare - ell syste m som
upphorde pa I 870-ta le t - tycks 20 ar senare ha forbytt s av en mera per-
sonlig och informell kontakt att doma av nedanstaende insandare . Denna
var inford i Svenskt Postarkiv 1892 och signa turen fragar  H ur skall en
p osttj ens tema n f orh alla sig gent emot allma nheten ?»
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Hun t ska ll e n posttj e ns k ma n fiirhiUla s ig ge nt e mu! a ll miinhct e n ?

T ill bclysning skall j ag soka skis- Den narvarande tjensteper sonalen
scra e tt par sammantraffandcn med arbctar med hander ocb fottcr fi,r
den arade a llmanheten, hvilka i sin all ty, ta ocb bctjcna skrikhalsarne_
drast iska enkelhet aro fullkomligt hvi lka sma ningom aftroppa. mer och
naturt rogn a. mi ndre belat na , hvar och en gar t ill

Tj enstemannen (ifrigt syssd satt alt sin p lats och sina skilda goroma l,
expediera genast afgacndc post) t ill lcmnande en qvarblifven rest a t den
den inkomnJande : Hvad ar det ? det aligger att egentligen passa upp

Den ink. : Jag skulle lemna ett allmanheten.
bref. N a , mor , !w ad i:inskar ni?»

Tj .-m. : Godt ! (Vagcr.) 10 i:irc. ».i.r det nagot bref tc· mcj ' ,
Den ink. (grafver i en sti:irre skinn- ,I -h ad beter ni ' •

pung for att !eta fra m 10 ore) : H a kors ! da' ma ban la veta ;
Komme r da' af i da ? jag salde j u agg te hans fru i for ra

Svar : Ja . \'CCkan.,
Fr agas : Na r komme r da' fram ? G odt och val, me n jag vet anda
S,·ar : I morgon bitt ida . intc !w ad ni beter.>
F ragas : Kan da' inte komma for- »Da' va' besynnerligt , na, t i na

tare ' da, O lll han viii veta't .,
Svar : Nej . »H vad mera ?»
Fra gas : Kan han inte skicka't pa »' de inte nog : A nnars hctcr

snel igr afen . da'  lar  ga sa fort ?_ j ag L ena ocksa .,
Svar : :!\'cj , har ar post -, CJ tele- , Silledes St ina Lena ; ar ni gift ' •

grafkontor. »Da ' va ' likt sej da·, a vi har tre
, F ragas : Iva kostar da' ? ' si:injer a e' doter i A merika , 5 0 111

Svar : ;o i:ire. om det ej ar for ' inte skrifvit se 'n i framtiden, ) sa
langt . nu har vi bref i \·antan. •

Fra gas : Da' va dyrt ; men kom- , !h ad hcter er man ' ,,
me r br efvet ma ' da ? »Ska' han veta da' ocksa ? Hel lest

Svar : Det lemnas bppet och inne- hctcr han A nders .»
hallet telegrafera s. N a , ha d het te hans far ?

F ragas : Ska ' di lasa t ? Nej , da D a' va' rysligt hva ha a frag -
gar aldrig an ; da far j a ' la lemna 't. ,·is, hcllcst va ' da' Pe r i Storgaln.

Tj .-m. : Se sa ' fort nu, jag har men han a' di:i'.
inte t id langrc . , '.\i bor i :Storgarden och fraga r

F ragas : Be vars, hva han a' korl cftcr brcf t ill Stina Persson ; hvilkcn
om hufvet , en far la fraga lell. vet ja ? stora g rd ?

Tj .-111.: Hit med pengar ; far va l! »Nu a' han da for dummcr ; vet
F ragas : Ja sa , se har di ; da' va han inte da ' heller ' Da ' a' Katt arp ,

en faslig en a raka for. yet ja ' .,
Sc har en annan i samma st il: »Sodra ellcr norra ?,
Det lidcr mot t iden da kontoret D a' so ra , och for rckstcn brukar

oppna:i, forstugan ar fyl ld af van- d i skr ifva Stina A ndersdotcr .»
ta nde, som afvakta dbrrens _i.ipp- , H vad for nagot , heter ni inte
nande, klockan slar och in rusar ho- som er man ' » T itt ar i fackct . »Nej ,
pen, som genast fylk r all for allman- der fins intd bref.
hcten t illganglig p lats, bvar och en J est anes for d i onga, som intc
i:ifvcr den andrc skrikande : a r det ' skrifvcr ; hur ska ' en nu gura ' ,
brcf t ill mej eller den och den ; j ag , _
ka n ta ' t ill hela byn ' • ") = , d r .. , .

SY E!'iSKT POST A RK I \'.
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Inget f ortro ende f or posten
E n no t is i Falu La nstidning ho s ten I 897 tillkannager . a tt i H edemora

sock en finns en fo rmogen bo nde . so m rakna r det so m en merit . a lt han
unde r sin femtioa riga levnad vare s ig molt agit e lle r avsant en postfors an-
de lse . T illsammans med elt pa r granna r hade han ha ll it s ig med en lanstid-
ning . vilken han med hastskj uts fo r den la nga vagen ti ll stade n och hamtade
sj al v . Ge nom att det nu ( I 897) hade inratta ts en la ntbrevba r ingslinj e - en
a tgard so m ha n forg i ves e ne rgiskt hade motsalt sig - annulle rade han
o mede lbart sin tidningspre numeration . H an hade h ogtidl igt fo rsa krat . at t

ha n ald rig ska ll skaffa sig nagon tidning mer». ty han ville inte ha nago t a tt
gora med d e n av ho no m sa avskydda poste n». T idningen tillagger. at t det
i ovrigt a r en bra karl med go tt fo rstand».

D@ en ilsken ma j or svarade f or kontakten
Har ett fal l franden tid trol igen fran den goda staden Skara pa 1870-

ta le t - da pension erade o ffice rare an nu var postmastare .
»Avlidne postmasta re H i S va r en a kt a b itvarg . han var ocksa en f d

milita r . For korre spondente r va r han e n ve rklig fasa . ty han gralade och
svo r beta nkl igt». En bokhal lare Lars so n som t1era gange r var it utsatt for
H :s dal iga humo r beslo t s ig fo r att ge ige n . For sin pri nc ipal hade L skrivit
ut e tt I 00-ta l kravbrev so m han oc ksa hade fr ima rkt . Sa e n morgon na r
La rsso n viss te a tt H va r ensam pa poste n gick han d it for alt lamna s ina
brev . L knackade pa gla srutan till postluckan och ove rra ckte ti ll H ett brev .
Nar gubben val hade satt sig pa sinstol knackade L pa nytt pa rutan och
o ve rla mnade ytte rligare ett brev . Na r han hade hal lit pa sa dar en stund
b lev gubben rasande och skrek :

- Eran fahund . ni ska ll lamna a lla bref pa en gang !
- I vilket c irkular sta r det ? genmald e Larsson ko lugnt.
Efte r fem timmar va r alla breven lamnade och nar postmasta ren tog e mot

det s ista passade Larsson pa all tacka H for hans pliktt rohe t. »G ubben H
var da fo r a rg for a ll ens kunna svarj a !» ( Svenska Postvaktbetj enten I 900).

V ar vykorten kom till s tan.'
Yid en riksdagsdebatt den 11 mars 1896 upplyste gene ralpostd irekto r

Edva rd von Krusenstj erna . alt sedan 1873 hade »antale t bref i Stockho lm
4-dubblats och brefkort 700-d ubblats». Det senare forsande lse slaget va r
ursprungligen litet. men den e norma k ningen under I 890-tal et . da saval
vykorten so m j ul- och nya rsko rte n ko m till . gav upphovet till den fina
sta tistiken .

Det va r 1872 det borj ade . ty da til lkom forsa ndelse slaget brevkort och
so m va r avsett for korta och o ppna medde landen fra mst da fo r affarsvar l-
den . Dett a forsande lse slag spelade dock en tamligen lite n rol l a nda fram till
I 890 da nya rsko rten . som ocksa ra knades som brevkort , gjo rde sin entre .
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t o k h + l rn s t t « t i l l i n g + nu 1 9 7 O f f e l ha H r e f k o r  I

Vykort f ra n Stockholms utstal lningen 1897.

Vykorten e ller vybrevkorten som de franborj an kal lades to rde ha ko mmit
t ill i sa mband med 1897 arsstockh o lmsutstal lning.

Vykort sfl oden » va r ny as te landsp l@ga »

I en langre artikel i Svenske Po stvaktbetj enten 1902 ta r tid ningen upp
denna fraga ti ll behand ling . Sa har heter det i ingre ssen :

»Egendomligt nog har inget af va ra fackorg an o rdat om denna va r nyaste
la ndsplaga . vybre fkorten - vi tala nu till vara ko lleger . ty for a lla andra ar
natur ligtv is vybrefkorten och det evinne rliga bytand et da rm ed ett noj e -
som al lt sedan Stockho lm sutstallningen 1897. da de egentl ige n borj ade taga
fart , ofve rsvamma hela landet. j a hvarfor icke saga he la den civiliserade
ve rlden !»

Egentligen var det inte mot vykort sfloden so m sadan tid ningen vi nde r
sig e mot utan mot arbets led ningen for bristande o rganisat ion och utebliven
forsta rkningspe rsonal i brevbari ngen .

J ul- och N yc'irskorten
Fo re 1890 tycks foreko msten av dessa forsande lse r va rit ta mligen mini-

mal. Det borj ade med nyars kort en som vi xte lavinart at . E nligt tidningen
Posta rkiv hade man i Stoc kho lm nya ret 1890 - 9 1 500.000 kort att behand la
medan det a ret da rpa hade skeet e n okning av 200 .000.  Tre  a r senar e , d v s
1895, va r man uppe i e tt anta l av I. 700 .000 , en okning pa fyra a r med inte
mind re a n 250 %. Undra pa att postverkets o rganisation ho ll pa att ko llap-
sa !
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Senare under 1890-talet gjorde j ulkorten sin entre for att tio ar senare
overflygla nyarshal sningarna . Var det mo ligen Jen ny Nystroms j ultomte
som var an ledningen hartill? Sa sma ningom blev det en kombination av j ul-
och nya rskort .

M il itur ink allas f or a tt klara helg trafi ken
I Svenskt Postarkiv for den 16. 1 1892 finns referat om nyars trafiken i

Stockholm 189 1- 92 . Det var 20 tj ansteman och 233 betj ente som i 40
timmar i oavbruten folj d frannyars aftonens morgon till midnatt a nyarsda-
gen var sysselsatta med nyarskort en . De I6 1 brevladorn a i staden tomdes
av gaende brevladstommare oavbr utet under hela nyarshelgen med un-
dantag for 4 timmar pa nat ten . Langre fra m pa I 890-ta let maste man hyra
lokaler ute pa stan och se sig om efter folk franannat hall.

Nar vart land befinner sig i trangmal har man  alltid  milita ren att ti llga .
Inte bara vid krig och orlog utan ocksa  vid  skogsbrander. olj esanering och
andra tillfallen. Omkring sekelskifte t fick den rycka in for alt ta hand om
j ul- och nyars tra fiken i posten . For ar 1900 t ex hade man hyrt tekniska
skolan och inkallat 250 man militarmanskap j i mte 4 underofficerare . Dartill
kom 2 1 reservbetj ente . Manskapet hade en daglon av 3: - och befalet 5: -
medan betj ente fick noj a sigmed 2:25.

Trots besvarligheterna hade posten anda ambi t ioner . Man hade i dags-
pressen uppmanat a llmanheten alt i god tid lamna in sina nyarsforsandel-
ser . Hade inte dessa kommit in till k l 2 1 p a 11yarsaf to11e11kunde de inte
garantera s att bli utdelade pa Nya rsdagen ., nagot som fo rsta s gallde Stock-
holm. Det konststycket kan man val knappast i dag ens med hj alp av
sorteringsmaskiner leva upp till for vanliga  brev  annu mind re for j ul- och
nyarskort ?

D@ S tockho lm dag ligen hade 5 bre vb arin gs urer
Yid riksdagsdebatten den 11 mars 1896 fick man av postchefen veta . »att

Stockholm hade 5 brevbaringsturer. betingade av tage ns ankomsttider» .
Dessutom var postkontoren oppna 8 2 1 aven pa helgdagar. Om det nu
hade varit lika god service pa landsby gden . dar 80 av folket bodde , sa
hade det varit gott och val. Har Fick man noj a sig med 2 - 3 lantbrevba-
ringsturer per vecka , d v s i sodra Sverige , i Norrland var det annu samre .
Ett brev som anlant till ortens postansta lt kunde saledes fa kvarligga 3 - 4
dagar innan det vidarebefordrades - »betingade av tagens anko mstider»
gallde ej har . Dessutom fick man sj alv avhamta sin post pa nagot utli m-
ningsstalle .

Nu var inte Sverige vid denna tid ensam om en sadan postordning.
Huvudstaderna ute i Europa , sasom Lon don. Paris , Berlin , Wien m fl tycks
liksom ha tavlat om vem som hade flest brevbaringsturer , en 8 - IOsadana
per dag kunde darvid forekomma . Var det moj ligen kulisser for att i ovrigt
dolj a en dalig postservice?
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Bre y me d ri tad adress .

Originell a adre sser och brevvi or
(ur Svenske Postvaktbe tj enten)

Datidens satt a tt utt rycka s ig ge r en spege lbild ove r hur det va r na r en
t redj ede l av Sve riges folk var ana lfabete r och re sten uttryc kte s ig fumligt
och handfalle t.

I december 1893 anko m till Stockho lm ell i Melle rud (Da ls land) av-
sta mplat brev med nagot invecklad ad re ss : Te magen min ka lle pa veste r-
Langar e gat a». N umret pa stova (stuga) kunde avsandare n inte komma
ihag . men angav i stal le t en de l kinne tecken pa ad re ssaten : H an va r
flintskal lig . eno gd och hj ulbent samt »ve ll han a ll-ri snyta seg». va rfo r han
a v bre vba rare n bord e va ra latt a tt ki nna igen ! Dessuto m r det i »Sto ck-
ho lm som hann a». (2. 1. 1894)

Ac k j a , de t va r fore dataaldern och po stnumrens tid !
»For nagon tid sedan inle mnades a Uppsala postkontor ett bref med

adress : H r N ansen . Nordpo len . Brefet ha r nu senast aterk ommit till Upp-
sa la fran statio ne n Polc irkeln a Ge lliva rebanan . de r det forsett s med pa-
skr ift - Jshinde r» ( 1.9. 1895).
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Vederborande sort erare trodde tydligen att den da nyoppnade postan-
sta lten Polcirkeln var liktydig med Nordpolen?

» Tyske rikskanslern Otto von Bismarck fick pa sin fodelsedag, den 1 sis ti
april ett grat ulat ionskort fra n Forent a Staterna . Det bar i stal let for adress
en pennteckning av Bismarck». ( 1.6. 1894)

Var det manne presidenten sj a lv som uppvaktade Bismarck pa hans
79-arsdag med ett gratulationskort?

»E n omvag! Ett brefkort adresserat t ill en person villan Chicago , »Sun-
byberg» tog i stal le t en afstickare t ill staden Chicago i Forenta Stat erna .
Brefkortet har nu kommit t ill sin ra tte egare med pa skr ift att nagon stat
med Sunbyberg t ill namn ej finns i Amerika». Tacka for det ! ( 1.2. I 896)

En affarsman i Stoc kholm klagar 1894 over att hans brev t ill Kalmar ofta
gor en avstickare till Kolmena i Galizien e ller Colmar i E lsass-Lothringen
innan de nar Kalmar (Postarkiv 15.3. 1894)

Man kan undra over hur det egentligen stod till med de geografiska
kunskapern a , nagot som skulle bli ett adelsmarke for senare tiders sorte ra-
re . Natur ligtvis forekommer det a lltj amt ori gine lla adresser , vilka i sa fal l
hamnar pa rekla mationskontoret , dar man har stor vana att leta ratt pa
adressaterna .

Ep isoderf ranj i rnv i gsp osten
Det innebar e n revolution i postfori ngen nar j arnvagsposten e ller rese-

posten . som den ocksa kal lades . pa sin tid infordes. Det var inte bara fraga
om snabba forbindelser utan posten kunde under tagens gang aven sorte-
ras . De nyinrattade j arnvagsstationern a blev ocksa postansta lter . Den for-
sta postku pen ti llkom I 863 och a lltefter j arnvagens utbyggnad tillkom nya
sadana . Omkr 1920 stod reseposten pa sin hoj dpunkt . Visserlig en t illkom
i nn u mang a nya postkupeer , men man borj ade nu ers atta en del mindre
sadana med godsbefordran . Jarn vagsposten var A och O , nagot annat
befordringssatt fanns helt enkelt inte . Reseposten var postmyndigheternas
ogonsten och som huvudman for denna post var postdirektionerna , vilka
var sj u till anta let , en for va1j e postdistrikt.

Ja rnviigsposten skulle som ett effektivt befordringssatt besta i I 00 ar.
Den al ltmer oka nde postma ngden ., tagens hogre hast ighet med allt kortare
uppehall, indragna j arnvagsstationer och nerlagda banor , gjorde att rese-
posten i sin ursprungliga form hade spelat ut sin roll. 1968 kom forandri ng-
en. Nu blev det flyget som i stort overtog transporterna och fasta termina-
ler som skotte postbehandlingen . Ur de n rika flora av episoder fran rese-
postens tid folj er har nagra exempel som har nagot av unicum over sig.

T upp en i bre vl @dan
Det var nodaret 19 18. Varldskrig. livsmedelsbrist och sval t . Kampen om

brd fodan var hard . fra mst fran de n som inte hade person liga kon takter
med jordbrukarna , hos vilka man kanske kunde fa nagot utanfr ransone-
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A rbers lag i p os tkup e .

ringarna . Postkupepers onalen fran Stockholm och Malmo hade overligg-
ningsort bl a i Nassjo och var har pa j akt efter nagot at bart . Lagpost ilj one n
for 62:an hade vid ett sadant tillfalle lyckats fa tag i en tupp av en lantman
fra n t rakten . Postkupe 62. som gick i nattsta lltaget , kallades i dagligt ta l for
62:an . Det var lagpostilj onen so m hade hand om utvaxlingen av post vid
stationerna , ett nog sa ansvarfu llt arbete . Pa honom ankom att posten kom
ratt .

Det var manga avundsj uka blickar fran kollegerna som ma tte var man
nar han med tuppen i famn klockan halv tre pa natt en anlande  ti ll  bangar-
de n i Nassjo for att intra Malmota get . Det var manga som  vi lle  kopa
tuppen , bl a var kupefr m annen mycket angelagen om dett a . Tuppen var
emellertid inte till salu hur mycket man an bjod . I brevladeutrymmet som
stod tomt under en nattresa infostes tuppen.

Efter ankomsten till Alvesta fick lagpostilj onen , nar han som bast lampa-
de ut post till transportoren pa stat ionen . helt plotsligt se en bekant herre i
rask takt narma sig postkupen. Postilj onen avbrot omedelbart arbetet och
rusade fra m till formannen , vilken som bast holl pa att kartera vardepost .
och erbj od honom at t kopa tuppen . Form an nen blev mycket glad haro ver.
en gladj e som dock blev kort , for i nasta minut skallade det hogt GOD
MORGON ! Alla vande sig forvanade om och titt ade upp . Ah Herre Gud !
det a r j u postdirektor Th ormark. deras hoge och fruktade chef so m kom pa
inspektion .
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T hormark betraktades allmant so m stockkonse rvativ . st rang och ford-
rande . Da rt ill va r han forme ll och ytt e rligt sparsam . Han va r ofta ute pa
inspektione r for alt kontrolle ra att pe rsona len va r he lt utnyttj ad . Del visste
a lla och i T horm ark s na rvaro var stamningen  alltid  tryc kt och i dag var den
sa rskilt tryckt med tanke pa innehl let i brevladan .

T ho rmark noj de sig ej med att bara iaktt a de t he la pa avstand . utan han
folj de arbetet i a lla dess deta lj er. Ba ra han inte nu nosade i brevladan
ocksa . hoppades man . Arbetsintensite ten va r hog . Pa sar oppn ades och
pasa r tills lots . Brevbuntar klippte s upp och so rte rad post buntades . Brev-
so rt e rarnas a rmar gic k so m vade rkva rnsvingar i bla st och det var so m ett
ku lsprute smatte r na r b reven dunsade i pla tfac ken . Efte r att unde r en halv-
timme fo lj t det he la pa nara hal l slo g T hormark signer pa en tid ningssack i
e tt ha lvmorkt horn av postkupen . vari fran han med sina fa lkogon foljde
a rbetet.

lnne i b revladan lag tuppen och ha lvslumrade . T ro ts morkret tyc kte den
att stunden va r inne for sin insats . T uppen re ste pa sig till he la sin laingd och
st rackte pa ha lsen och fram kom ett K-U-C- K-E-L-I- K-U sa at t det ekade i
postkupen . Allt arbete stannade tva rt . kulsprute sma tt re t tystnade och det
var som om tide n plotsl igt stod stilla , inte ens d unket franskenskarv arn a
ho rdes laingre . A llas b lickar var ri ktade mot Den Hogste pa tid ningssi cken .
H ur reage rade han? Blicken va r b iste r och ansiktsfargen antog en a lltmer
hogrod farg . nagot som tydde pa att e tt ovader var i anna lkande . Th orm ark
rusade fram t ill brevla dan for att sla upp luckan och ut tlaxade en halvblind
tupp .

Under den na rmaste minuten radde ett sto rt kaos na r a lla i det tranga
utry mmet fo rsokt e infanga den losslappte . Man snavade over postko llin .
man ko lliderade med varandra , fjad rarna rok oc h tuppen skrek . Det var en
ka laba lik utan like . Forst na r tuppen hade slagit sig ne r pa tidningssacken
lyckades man infanga den . dock forst sedan denne da r hade placerat sitt
visitko rt. T uppe n forpassades pa nytt till brevladan . N u kom ovad ret .

- Vems ar tuppen? fragade T horm ark biste rt. En besvaran de tystnad
folj de .

Vems a r den . rot han pa nytt .
Fo rmannens . svara de lagpost ilj o nen so m var radd f r att sj alv b li

inbla ndad .
- FO R MA N N E N S ! kom det best ort , men ha r hej dade sig T hormark

och gick i sta llet och satt e sig pa tidningssi c ken . Formannen va r j u inte
vem som he ist ! Han tillho rde befalskadern och fore stod nu Sve riges st o rsta
och betydelsefu llaste post kupe . H an ti llho rde e liten av dem som sysslade
med posttj anste n . Inte kunde man i a ll pe rsona ls na rva ro avreage ra sig pa
honom? !

Stamningen var nu tryckt unde r re sten av resan . Den hogt uppdri vna
a rbetstakten sj onk automatiskt till no rmal niva . Kon trol len forefoll nu ha
ove rskuggats av storr e och a llvar liga re t ing . Postd irekto ren satt pa sin
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tidningssack med biste r uppsyn tyst och s luten . Yid ankomsten till Ma lmo
kom det bara ett kort »adj o». E n stor vit flack i byxbaken till minne av
tuppen i brevladan lyste som en fyrb ak nar han sakta och efte rt anksamt
vandrade pe rrongen fram!

F yra daga r senare blev tuppen halshugge n . Yid den fe stmal tid som folj de
med anledning av exekutionen fick vid en »he la» Skane bade T hormark och
lagpostilj onen e tt hede rso mnamnande !

H art discip linst raff f or »sma dlig t skrivs @tt »

I december I9 I2 domde Kungl Gene ralpoststyrelsen postilj onen E G
Sj od in i Storvik ti ll tva mana de rs avsti ngning fra n tj a nst goring fo r »van-
v rdnad och smi d ligt skri vsatt ». Bakgru nden till det he la var enligt Svens-
ke Postilj onen den 15. 1. 19 13 folj ande :

Formannen i postkupe 46 ned , postexped ito r Plate , hade under en re sa i
maj I9 I2 strax soder om Ange beordrat avprickning av posten . For stunden
var lagpostilj onen Sj od in inte redo for dett a , ty han maste fo rst stuva om en
del to mpaskol lin . Nar han var fardig med de tta anml de han kla rt for
avprickning , men da tyckte Plate att det fick vara . Sj od in gio rde da pa egen
hand en ko ll so m ove rlamnades till formannen . Denne skrev i sta llet rap-
port pa Sj odi n fo r »vagran att fullgora av form an i tj in sten given befa ll-
ning». Sj od in i sin tur anmalde Plate for obefogad rapport. Yid ett av
postd irek tione n ha llet fo rhor andrade Pla te sin anmalan till att Sj odi n ej
om edelbart  fullgjort den mott agna befallningen . Sj od in ate rt og nu s in an-
malan pa Plate . Sa langt referatet. Darmed skulle man tycka att affaren
kunde ha varit utagerad . Me n sa var ingalunda fallet.

De t behovdes int e myc ket for att de t sku lle b li smad ligt skri vsa tt . b ve r-
hete n va r ove rki:inslig pa detta o mra de . Man tog inte hi:1nsyn till a tt folk
annu I9 I2 hade svart att utt rycka sig i skr ift. Det ga llde att hal la kaften och
inte inga i svaro mal hur ora ttvist behand lad man an hade blivit , nago t so m
hade fog fo r sig langt in pa 1930-ta let . Sj od in do mdes inte fo r vagran utan
for det sa tt han hade utt ryckt sig i e n anma lan so m han hade  @tert ag it .  T va
manaders avstangn ing va r rena katast rofen for en familj efo rso rj are som
hade sa da ligt be talt. Det gick j u inte att g ra nagra be spari nga r for ko m-
mande behov .

Papp ersexercis
N utidens fo rmalism a r som milda vi stanflakta r mot den byrakrati som

for ba ra 50 - 60 a r sedan reglerade va rt samhal lsliv . Det var inte bara det att
man var ytt e rligt forme ll, utan man go mde sigocksa bakom soc iala skran-
kor . lnte e ns j a mnariga som befann sig pa skilda lonenivae r var Du med
varandra . N eda n folje r nagra fra n j arnvg sposten hamtade e xempe l. Post-
kupepe rsona len befan n sig a lltid pa resande fot och kunde bara nas genom
skr iftvaxling . Dett a geb it lag saledes  bra  t ill fo r dat idens pappe rsexerc is .
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E t n@got ovanlig t i re nde
Pa sin t id skulle a lla postkollin i postforingen fortecknas a foljesedel som

postalt kallades forpassning . Under ett tj anstg ringspass kunde det bli
atskilliga utvaxlingar med manga f rpa ssningar som foljd . For att under-
latt a arbetet datumstamplades och signerades dessa redan pa forhand . Pa
en stumpel for en postkupe var det a lltid fra ga om nummer , t ex Pkp 452, i
sta llet for ortsnamn.

Pa en post kupe i Vastsveri ge blev post ilj one n en gang for ett nodtvunget
behov i brist pa reglementsenligt papper tvungen att nyttja en forpass-
ningsblankett - att den var stamplad och signerad hade han forstas inte
markt . Dom om hans forvi ning nar han en vecka senare i en PS-forsand else
fran postdire ktionen erholl blanketten i retur for yttrande . En banvakt hade
under en inspektionstur pa banvallen upphittat ett mystiskt papper med
kodbeteckning som han i sin tur overla mna de till sina overordna de . Hand-
lingen gick sedan tj anste vagen via j arnvagsstyrelsen och poststyrelsen
tillbaka till post ilj onen. Visserligen hade handlingen en brun rand pa baksi-
dan men det var nagot som man inte hade analyserat e ller tankt pa . Alla var
sa insta llda pa att byrakr a tin skulle fungera . Det kunde j u vara en viktig
hand ling. nagot som t o m rorde ri kets sakerhet ! Form odligen ar det forsta
gange n som ett anvant dasspapper har diarieforts och med at folj ande mis-
sivskrivelse vandrat runt i statsverkens labyrinter?

Tillon skan om God J ul ej till@tet i tj i nsten!
Allt efter som postmangden vaxte hande det ofta att uppgifterna a folj e-

sedlarna ej stamde med antalet kollin . Det blev darfor standiga remi sser
som urartade till ren pappersexercis . Omkring 1930 borj ade man med en
successiv avveckling av forpassningssystemet. Har folj er en festlig historia
fra n den tid da systemet ann u stod i sitt flor . Form anne n i en postkupe hade
pa sj a lvaste j ulaftonen fatt en remiss att besvara . Med anledning av dagens
betydelse avslutade han remissen med »God Jul». Inte gick det an att
tillonska postdirektionen en God Jul, varfor handlingen en vecka senare
kom i retur med erinran om det olampliga forfaringssattet . Formannen
strok nu ett streck over God Jul och skrev sedan i anmarkningskolummen
»God Jul utgar», a llt i enlighet med instruktionerna for ratte lse av fe laktigt
paford post . Handlingen atergick darefter till postdir ektion en dar man
kunde lagga remissen ad akta . Givetvis var latt naden stor over att ha blivit
befriad fran den informella j ulhalsningen .

En bortkom men sax
Postverket har speciellt konstruerade saxar for att kapa snoren . Fore

buntningsmaskinerna gick det at massor av sadana saxar for att tillsluta och
oppna brevbuntar . Efter flitigt anvandande blev de sloa och maste ut bytas .
vilket ibland inte var al ldeles sa latt . Man var namligen ytterst sparsam med
alla s k forbrukningsartiklar. Yid ett t illfalle var det en postkupe som maste
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rekvirera en ny sax. En sadan kom ocksa mycket riktigt men med anmodan
om att den gamla saxen skulle aterstal las , nagot som tydligen inte blev
gjort. Efter nagon  tid  kom en ny paminnelse fran postdirektione n om att
den kasserade saxen omedelbart skulle inlevereras . Denna kunde emeller-
tid inte aterfinnas , varfor postilj one n svarade ungefar sa har: Saxen sand !
Formodligen var den sa slo at t den inte orkade fram? Den skriftvaxling som
foljde harp arinte kand .

Fick ej beg@ na tt va rd en
Pa varen I 898 var det en 35-ari g postman pa Reselaget Krylbo-Storvik ,

vilken troligen under sin 12 - 15 ar langa postmannabana inte at nj ut it en
enda dags ledighet , ingav till postinspektionen i Mellersta distri ktet anso-
kan om ledighet av foljande lydelse : »Anhalles v rdsa mt om kostnadsfri
ledighet bonson dagen de n . . . for att tillsammans med min familj fa bega
herrens heliga nattvard». Nagon ledigh et blev det inte . I stal let  fr  natt -
vardsgang blev det en a llvarlig erinran for olampligt skrivsatt. Annars var
rel igiosa skal de enda som moj lige n kunde vinna gehor vid denna tid .

Cykel a v 1906 @rs mo dell.
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K yrkans makt hade man sto r re spekt for , men Den H eliga F ormalismen var
en annu storre maktfakt or (ur Postman Minns) .

Axp lock ur sp alterna
(Svenske Po stvaktbetj enten 1894 - 96)

»Pa forsok har postverket har stades l@tit 18 a 20 breflad st ommar e sit ta
upp pa tvahj u lad stal hast . Af utgn gen af detta fors ok be ror om breflads-
tomningen ofver hela Stockhol m moj ligen kommer at t ve rk stal la s pr velo-
c iped».

F arlig post linj e . E n landsvagspostilj o n pa linj en H udiksvall-Sundsvall
hade enligt N ya N orrlaningen av forsakringsbo laget N orden »bliv it nekad
att o lycksfallforsakra sig , t roligen emedan linien anses for riskabe l».

Det var tyd ligen manga ranove rfal l pa lan dsvi gsposten . Jarn vg en till-
kom har fo rst omkr 1928.

»Blygsam begr an . Til l post inspekto ren i Sundsvall kom harom dagen
gamle po stba raren C F , som ba r po sten mella n stationen darstades och ett
lansmansbostalle och gjo rde folj ande framsta llning: Jag har gatt och burit
posten i 24 a r och skulle da rfor fra ga om j ag kunde fa ett mark e i mossan .
G ubbens onskan kunde tyvarr icke bifalla s .»

Genero sa vi lgangsonskningar
»God fortsatt ning pa det nya aret ti llonskas alla men niskor , vi nner och

ovi nner .
af

Redaktionen»
Ur Svenskt Po sta rkiv IO j anua ri I 893.
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