
POSTEN OCH SUN DSVALLSBRANDEN 1888.
A v Harry Werner

Katas trof ala gnistor
Måndagen den 25 j un i 1888 blev en verklig olycksdag för Sundsvall . Det
hade länge rått svår torka och vid middagstiden blev ett hus »väst på stan»
antänt , med all sannolikhet av gnistor från en ångbåt på Selångerån . Båtar-
nas pannor slukade massor av ved och gnistor från skorstenarna hade
tidigare observerats . Det hade därför diskuterats , om inte förbud borde
införas mot e ldning med ved medan båtarna passerade stadsbebyggelsen .
Men något beslut hade inte fatt as . Nämnda måndag rådde en mycket
kraftig västlig vind . och elden spred sig därför snabbt österut i den däva-
rande trähusbebyggelsen . Borgarbrandkåren ryckte ut. men med hand-
drivna brandsprutor , hinkar och svabbar hade de ingen möj lighet att stoppa

den röde hanen .
På kvällen sände postmästare Uddo Zachrisson följ ande telegram till

poststyrelsen från telestationen i Svartvik (belägen omkring I mil söder om

staden):
H ela staden brinner, postkontoret är nu nästan upp brunnet . Värdef ör-

sändelser och bref samt hvad öfrig t hunnits med inlåst uti kassa skåp , sum
st@ uti hva lf, hvi lka anses brandfria . Inga poster kunna af g@ härifra n i

dag ».
Det sistnä mnda är väl sj älvklart , men får betraktas som en reglements-

enlig anmälan .
Redan dagen efter storbranden hade tillfällig post lokal ordnats i stations-

huset. På morgonen kunde postmästaren på j ärnvägens telegraf skicka ett

utförligt telegram:

F rimä rk sf örr@det , postme dels kassan , sp arb ank-, postanvis ning s-.
postf örs kotts- och tidningskassorn a j ämt e kassab c ker och alla till nämn-
da redovisningar hörande handling ar f örvarades uti kassask@p s t@ende uti
hvalf. stängdt me d dubbla j ernd örrar. Det oaktadt haf va dessa f örva-
ringsme del icke motstått elden , utan allt detta synes totalt f örstördt . Vär-
deposten f örvara des uti kassaskåp , inrättadt att nedf alla uti en källargrop .
Hur wvida detta skåp motstått elden kan ännu ej af göras . Saknar helt och
hallet fri märk en , blanketter av alla sla g , ävensom pers edlar.

Tillf ällig t är  vi  inry md a i j ern vä gsstationshuset , det enda hus i egentliga
s taden utom läro verk shuset som ej nedbrunnit . Begi res öf vers ändande
of ördröjl igen af fri mr k en alla slag , ungef är mo ts va rande hva d som här-
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ifrån rekvireras vid qvartalens börj an samt att dessa märken och allt annat
häref ter må redovisas i ny räkning . Begäres derjämte kassaskåp samt
erf orderliga postpersedlar, alla slag , äf vensom blanketter, räkenskaps-
handlingar och skrifpapper. Huru redovisningen skall kunna åstadkommas
f ör andra qvartalet är f n omöjl igt sig a . A lla postverk ets härvara nde
tj enstemän och betj ente är husvilla och haf va f örl orat all eller nästan a llt .

Under dj up bedröf velse
Z ackrisson»

Lägg märke till avslutn ingen . Vanligtvis användes former som E nligt
förordnande». »Enligt uppdrag» och dylikt . »U nder dj up bedröfve lse» ha r
nog inte förekommit i någo n annan tj änste sk rivelse . men i dett a samman-
hang va r j u utt rycke t förståe ligt och betecknande för s ituatio nen .

Postens ve rksamhet kom allt så igång redan den 26:e . Då inte bara fri-
märken utan även datumstämpeln förstö rt s klarade man sig i bö rj an med a tt
på inlämnade b rev skrift ligen ange att po rto beta lts (se bild).

På kvä llen den 26:e kunde byråchefen Prinzskö ld . som sänts upp till
Sundsvall av poststyre lsen . rapport e ra hem:

»Postkontoret inrymdt i en eft er oms ti ndighetern a my cket god lokal, der
det tills vidare f ar qva rstanna. Folk och hord fi nns , f ör öfri gt saknas allt .
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S@vi dt j ag kunnat inhämt a haf va pos tmä staren och samt liga underlydande
pa ett synnerligen f örtj änstf ullt sätt gjort hva d göra s kunnat .

Onsdagen den 27:e meddelade postmästaren i ett telegram till poststyrel-
sen att han hyste förhoppningar om att värdeposten skulle vara oskadad .
Han hade dock inte kunnat undersöka skåpen nä rmare . Fö rst måste
skorstenen och andra murar rivas och dett a skulle ske senare på dagen . då
hj älp väntades av ingenjörstrupper från Härnösand . Från postkontoret i
nämnda grannstad hade postmästaren fatt f ör ögonbli cket nödvändiga
fr imärken och blanketter». I slutet av te legrammet hett e det : »I dag afgå
posterna i god ordning». Senare äterfanns kassaboken i användba rt

skick».

Brey fr @n Or vi kens A ngsag till Upp sala F r S unds vall 18 26/6 88 .

I en skrivelse den 13 augusti omtalade postmästaren att man genom
tillmötesgående från SJ :s sida fått använda en godsfinka för förvaring av
vissa artiklar. Men något skydd för postverkets fordon fanns inte . Lands-
vägspostilj onerna från Härnösand och Hudiksvall med viss vilotid i Sunds-
vall hade hitt ills klarat sig i tält. Postmästaren begärde nu att före vintern få
uppföra en provisorisk byggnad , innehällande överl iggningsrum, vagnbod .
ett mindre sta ll, förrådsbod och vedbod . Byggnaden skulle uppföras på
posthustomten , där det fanns tre brandmurar , som kunde fungera som
väggar . För personalrummet behövdes blott »en fjärd e vägg av 3 tums
plank med brädfodring». Tursamt nog hade kakelugnen i dett a utrymme
fått endast mindre skador. Det lägsta anbudet , I 950 kr 45 öre , hade
avgivits av byggmästare S Svensson . Men det tyckte poststyrelsen var för
dyrt , så postmästaren måste förenkla utförandet. T ill slut var han nere i

I 680 kr .
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Postf olkets bos tads- och levn adsf örh allanden
I ett långt brev till poststyrelsen redogjo rde postmästa ren för pe rsona lens
levnadsförhå llanden . So mliga tillb ringade nä tte rna i tä lt. and ra fick husrum
i den tillfä lliga post loka len »så lå ngt utrymmet medgav» och andra å te r
hade lyckats o rdna husrum på kort a re eller längre avstånd från staden . E tt
litet rum i någon av de av e lden skonade stadsdela rna »om det kan erhå llas»
kostade omkr ing 60 kr i månaden . Postmä sta ren hemstä llde om e tt sä rskilt
hyre sbid rag pa ät minstone 25 kr fö r tj änsteman och 20 kr för v a ktbetj änt ».
Levnadsomkostnaderna i övrigt be räknades ha ö kat med o mkring 45 kr i
månaden .

Täl tstaden p @ky rkbacken.

I sammanhanget anmä lde postmästaren , att han under de första dagarna
av olyckan som nödå tgä rd inköpt IOj ä rnsä ngar med madrasse r och filtar
för sammanlagt 480 kr. Sänga rna hade place rats dels i postkonto rslokalen .
dels i tä lt. » Då nöden va r som vä rst påt rä ngande» hade han också skaffat
smörgåsar , mj ö lk och ö l och det hade kostat 6 l kr 80 ö re . Postmästa ren
avslutade :
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»Och v@gar j ag hopp as pa Kongl Posts ty relsens gil lande a v dessa nod-
@tgärd er samt vö rdsamt hemställa om Kongl S tyrelsens me dg if va nde af
beloppens afföra nde uti medelsräkningen f ör innevarande qva rtal » .

Postmästarnas befogenheter på den t iden var tydligen mycket små . Ännu
mera anmärkningsvärt för oss moderna människor , vana vid delegering. är
att inte ens postverkets styrelse kunde besluta om ersättning till personalen
för de ökade mat- och logikostnaderna .

K ungen mä ste besl uta
Poststyrelsen hade redan den 30 j uni gått in till K ungl Maj :t med hemställan
att personalen skulle få särskild ersättning på grund av de ökade levnads-
omkostnaderna. Kungen biföll framställningen och medgav att tj änstemän-
nen fick 2 kr per dag och »vaktbetj än te» I :50 per dag fr o m den 25 j uni t o m

den 30 sept .

Postmästaren tackar
Ur en skrivelse den 12 augusti saxas följ ande :

»l ag f år då f örst till Kong/ S tyrelsen fr ambära den här stationerade
p ostpersonalens underdåniga och vördnadsf ulla tacksamhet f ör den hj elp
uti de ir@kade sva righeterna , som genom K ong l M aj :ts berö rd a nädiga
beslut kommit personalen till del».

F ör bedrif vande af handelsrörelse och annan verksamhet inom s taden
haf va g@rdsegare och andra personer sky ndat att dels @ byggnadstomt er-
na , dels på staden tillhöriga öpp na p latser uppf öra tillfälliga byggnader
eller s k bara cker, hvilka f n lemn a nödig t skydd åt den personal, som f ör
rö relsens bedrif va nde anvn des , och af hvi lka baracker s törr e delen innan
vinterns inträde j em väl torde kom ma att f örses med eldstäder och , så godt
s ig göra låter, anordnas f ör möj lighet till vistande j em väl f ör nämnda
års tid . N ågra f å stenhusbyggnader, nämligen bankhuset och så vidt j ag
vunnit kännedom om , två andra enskilda s tenhusbyggnader skola äf ven
p rovisoriskt restaureras .

De i sistnämnda byggnader befi ntliga lägenheterna torde möj ligen kun-
na under vinterns lopp , eller några af dem tidig are , blif va f ärdig a att
upp låtas , och lära vara uthy rda dels till handels- och kontorslägenheter,
dels till bos tadsvåningar mot my cket höga hy ror.

S törsta delen af de omkring 8 000 personer, som genom branden blif va
hus villa , och som icke nödgas att bebo s k baracker, är alltså , j em väl f ör
vintermånaderna, hänvisade att söka sig bostad antingen å N orrmalm ,
den mindre icke afbrända del av s taden, som är belägen norr om Selång-
erån, eller uti den s k S tenhamm aren och S tadsmon, tvänne till staden
hörande, på omkring 0,I mils afs tänd derifr an belägna p latser, hvarest
huf vudsakligast arbetare åt sig uppf ört bostäder, eller ock i gårdar och på
landställen , belägna p å kortare eller längre af stånd f rån den egentliga

s taden .
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De nämnda förhållandena förklarade de ytt erst höga hyrorna för beboeli-
ga lägenheter. Svårigheterna var inte heller åv övergående natur , de beräk-
nades komma att fortvara åtminstone ett år framåt eller mera.
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»Beträff ande lif J örnödenheterna emotses en stegring uti p riset derå vid
upphörandet f ör året af ångbåtstrafi ken och den denn ed f öljande tillförseln
f rån S tockholm . Finland och andra orter.»
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De höga hyrorna samt de ökade levnadsomkostnaderna överhuvudtaget
gör att postmästaren föreslår att poststyrelsen hos Kungl Maj :t gör under-
dånig framställning att ersättningsbeslutet förlä ngs till den I j uli 1889 m ed
skyldighet för postmästaren härstädes att anmäla , om förhållandena dess-
förinnan förändrade sig derhän , att en minskning af berö rda ersä ttning vore
påkallad». Postmästaren begärde också att sex funktionärer vid j ärn vägs-
posten , stationerade i Ånge men med överliggning var tredj e natt i Sunds-
vall, för dessa dagar skulle få ersätt ning enligt kungabeslutet.

Tydligt är a tt postmästare Zachrisson visade stor omsorg om sin perso-
nal. Detta behövdes givetvis - nägra starka fackföreningar som tillvaratog
personalens intressen fanns j u inte . Men postmästaren var också intresse-
rad av postverkets ekonomi. Det ekonomiska tä nkandet var nog mera
utbrett bland de lokala cheferna då än nu . Ett exempel härpå : I slutet av sin
skrivelse tar postmästaren tillbaka sin tidigare framställning om att få
utbeta la 6 I kr 80 öre för smörgåsar m m till personalen . Man hade j u genom
kungabeslutet fått extra ersätt ning redan frå n dagen för eldsvådan ! Där-
emot vidhöll postmästaren sin begäran att j ärnsängarna skulle betalas av
postverket och bokföras bland inventariepersedlar .

H ade postkontors branden kunnat und vikas ?
På I870-ta let hade de lokaler. som posten då förhyrde i Stadshuset. blivit
för små . Man ville därför bygga ett särskilt posthus på tomt , som man
kommit över vid Nya Kyrkogatan snett emot parken Vängåvan . För
brandfarans skull föreslogs att huset skulle byggas i sten . Men riksdagen
tyckte att ett sådant byggnadssätt blev onödigt dyrt och att posten i likhet
med de allra flesta and ra företag i Sundsvall kunde klara sig i en träfastig-
het. Och därvid blev det. tyvärr.

Fem dagar före storbranden hade postmä staren begärt vissa reparatio-
ner . Katastrofen den 25:e gjorde givetvis att den saken blev inaktuell.
E nligt den tidens sed utt rycktes detta på följ ande må ngordiga sä tt :

M ed skrive lse den 20 näs tlidne j uni har Postmästare n till Kong l Gene-
ralpoststy relsen insänd! upprä ttade f örs lagskontra kt dels till rep arationers
ve rk ställande inneva rande somma r @ p osthuset i Sunds va ll, dels ock till
f örhyra nde af p ro vis ori sk postlokal under den tid re p arationer p aginge.

me n eni r p osthuset i sagda ma nads sl ut nedbrunnit och den vi ckta
fr ågan 0 111rep aration derme d f örf allit .

va rd a samt liga till Genera lposts tyrelsen insi nda f örs lagskontrakt här-
hos till Postmä staren öf ve rsända f ör att till ve derböra nde @terställas .
S tockholm den I I j uli / 888 .
Ef ter nådigaste f örordnande
F H Sch/ytern

By r@kratin va r vä rre f örr.
Som tidigare nämnts hade postmä stare Zachrisson redan i sitt te legram den
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26 j un i begärt att »dessa märken och allt annat härefter må redovisas i ny
räkning». Som den handlingsmänniska han var hade han sedan i huvudrä-
kenskaperna avfört pengar och frimärken , som brunnit upp . Men så enkelt
fick det inte gå till. I en lång skrivelse från poststyrelsens kameralbyrå
omnämndes inledningsvis . att postkontoret krediterat 20.95S kr 14 ö re
avseende uppbrunna fri- och portomärken och 2. 116 kr 20 öre för uppbru n-

na kontanta medel.
»Då af skrif ning på detta sätt icke f år ske , utan j em likt gällande f öre-

skrifter fråga de rom måste af Kong / Generalpos t sty relsen särs kildt p röf vas
eft er f örsiggi ngen unders ökning och en Kong l Genera lpoststyrelsens re-
solution derutinnan måste underställas K ong / Kamm arrättens pröfn ing f ar
j ag till anmärknings f örekommande hems tälla , ej mi ndre att den ifr@gava-
rande me delsr k ningen matte by tas mot en ny af H err Postmi staren
upp rättad , deri de nämnda beloppen krediteras i utgående balansen och
salunda komm a att tills vi dare balansera s , i n äf ven att Herr Postma stare n
måtte till Kong/ Post s tyrelsen göra hemställan om afs krifn ing af sam tliga
de postverkets tillhörigheter, som vid olyckstillf ället g@tt f ör postkontoret
f örlorade, på det att undersökning enlig t Kong / f örordningen den 11 de-
cem ber 1830 ma tte komma till stand .»

Resten av skrivelsen handlar om praktiska anvisningar hur bokföring
skall ske . Postmästare Zachrissons reaktion på denna skrivelse är okänd ,
men man kan väl lätt föreställa sig den . Även om centralbyråkraten i
huvudstaden varit art ig i formen och avslutat sin skrivelse med »Högak t-

ningsfullt».

Orts tidningarna
I Sundsvall utkom tidningarna Sundsvalls-Posten , Sundsvalls Tidning,
Norr länningen , Senapskornet och »Svärdet och Murslefven». Då alla di-
stributionslistor förstö rts av e lden blev postförvaltarna genom poststyrel-
sens cirkulär 1888:XXIV anmo dade att insända uppgift på rekvirerade
tidningar och abonne mangsterminer .

Några bevarade ex av Sundsvalls-Posten för dagarna efter branden inne-
håller mest annonser från olika företag, som nu kommit igång med sin
verksamhet , oftast på Norrmalm. I postens annons medelas att värdeför-
sändelser och paket återfunnits i väsentligt oskadat skick . Det skulle dock
dröj a någon tid innan breven kunde utlämnas till adressaterna , emedan de
klibbat sig fast vid varandra varf ör »behandlingen fordrade stö rsta varsam-

het».
Nödhjälpskommitten meddelade att penningutdelning till brandskadade

skedde varj e dag i läroverket . »Endast brandskadade och behöfvande må

anmäla sig».
Många annonser handlar om saker som kommit bort eller tillvaratagits

under branden . E xempelvis »en säck med div erse fruntimmerskläder .
märkta M L», »en brun häst med en bit av vänstra örat borta», »en
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skinnkänga att knäppa . fodrad med skinn» och 2 käppar . 2 paraplyer och
ett alnmått ».

Redogörelse finns också för de penninginsamlingar. som ägt rum på ett
flerta l stä llen i landet och även i utlandet. På listor utlagda på Börsen hade
influtit 27.370 kr . varav en champagnefirma i Rheims bidragit med I 000
francs . F rån en militärkonsert på Hasselbacken hade erhå llits 1.207 kr.
Oscar I överlämnade vid ett besök 5.000 av statsmedel och 4.000 ur egen
pennmngpung.

Numret för den 4 j uli innehåller referat från polisförhöret med några
personer. som var övertygade om att ångaren Selånger förorsakat branden .
Med var också handlanden Styf. ägare till den först antända gården . Han
bar ä nnu tydliga spå r av brandskador och »väckt e vid sitt inträde en
deltagande rörelse bland de närvarande . Hans kinder . näsa och öron voro
så godt som övertäckta af svarta skorpor efter brännsåren». Befälhavaren
på den misstä nkta ångslupen uppgav . att man hade en gnistersläckare på
skorstenen och förnekade att gnistor från båten kunnat förorsaka branden .
Totalintrycket från förhö ret blev att Styf sto d fri från varj e ansvar och att
befälhavaren på Selånger bar det tunga ansvaret. Ångslupens e ldfarlighet
hade varit påpekad både i lokalpressen och i motion i stadsfullmäktige samt
ä dagalagd genom flera af densamma fö rorsakade e ldsvadet illbud .

Det var givetvis många . som fick arbeta hå rt efter branden . I en artikel
heter det att telegrafstationen fått förstärkning från Stockholm. Eft er en
hastig resa natt och dag fra n huf vuds taden til l olycksp latsen int rädde de 5
tj ens temä nnen utan att f örst unna sig ett ögonblicks hvil a , i tj enstgörin g pd
den p ro vi soris kt inri ttade stationen och arb etade ständigt ett helt dygn ,
eft er hvilket de äntligen f ngo til lf älle att i de uppsatta tälten nj uta en
vä lbehöfl ig hvil a .  Journalisten papekar ocksa att även kvinnliga te legra -
fister visat prov på stor utha llighet!! !!

Man kan tycka att den extra ersättningen pa 2 kr e ller 1:50, som vi
t idigare sett att K . Maj :t medgav, var låg. Men penningvärdet var j u
annorlunda på den t iden . Enligt en annons från värdshuset Rullan (norr om
ån) serverades dagligen kl '/ 2 - 5 Table d 'hote best@ende av smörgåsbord ,
soppa , fisk , kött. dessert och 1/2 öl, a llt för 2  kr.  Middagspolett er kostade
L:50 och supepoletter 75 öre .

Postmästare Uddo Z achri sson
Som avslutning några data om postmästare Zachrisson . Han var född i
Mönsterås I837 och börj ade som postskrivare redan vid I4 års å lder. Sedan
genomgick han alla grader upp till postinspektö r . Detta innebar att han vid
sidan av postmästartj änsten i Sundsvall var ett slags distriktschef för norra
halvan av Sverige . Han anlitades p g a sin duglighet i ett fle rta l postkom-
mitteer och var även ledamot av Sundsvalls stadsfullmäktige . Mot under-
lydande lär han ha uppträtt på ett gammeldags patriarkaliskt sä tt.
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