
POST OCH UTVECKLING I
NORRBOTTENS LÄN

A v Birg er Rothelius

Birge r Rothelius är född i Stockho lm 19 11. Jur kand . Bodde i Luleå
1939 - 1959 och var då o mbudsman . först i Munksunds A B. sedan i No rrbo t-

tens Järnve rk A B. Under denna tid hi a ordförande i No rrbo ttens Filate list-
förening. Nu vice ordförande i Lidingö filate list före ning. Medlem även i
T roms Filate listklubb . Skrivit filate listiska och frimärkshisto riska art ikla r.

Luleå bodde j ag ären 1939- 1959. U nder de å ren fick j ag genom mitt
a rbete och på frit iden lära känna det fantastiska land , som är Norrbo tt ens
län .

N orrbottens län kom till genom delning av Västerbo tt ens län »uti twänne
sä rskild a Höfdingedömen ».

Kungöre lsen den 2 1 maj 1810 ger oss motive t för de lningen :
»A t som Westerbottens län lemn ar ypperlig a tillf ällen till ny ttiga och bety d-

liga up odling ar, h wil ka uti f ramtiden k unna f ör Riket medf öra de största
f örm oner, och hwilk as begagnande således ick e böra underlåtas,utan m ed all
omsorg bef rämjas: men de hushållsanstalter, hwilkas ti! bef ordrande deraf
böra vidtagas, ick e k unna medf öra nog sky ndsam werkan, eller åtm instone
ick e på längre tid wisa någon särdeles ny tta, om sty relsen af detta widsträck ta
Län sk ulle s@som hittills besörjas utaf en enda Höf ding . . . »

Bakom de lningen låg också förhållandena unde r finska kriget och ryssar-
nas invasion 1808- 1809.

Vi fick a lltså då ytte rligare ett län . Någo t landskap »Norrbo tten» ha r
ald rig funnits .

Så småningom kom mitt fila te listiska intresse , väckt av Norrbo tt ens fila-
te listförening i Lu leå , att inr iktas på fr imärken , avstämplade vid no rrb o tt-
niska postanstalter. Men att samla stämplar från ca 300 postanstalte r ä r he lt
kla rt för mycke t för en enskild samlare .

Sena re , när j ag hållit på med mina norrbo ttensstämplar några år fann j ag ,
att postansta lte rna i hög grad avspeglade länets utveckling , säväl befol k-
ningsmässigt , som industrie llt och bebygge lsemässigt.

H är skall jag försö ka visa någo t av denna utveckling och även be rö ra
an ledningen till tillkomsten av några speciella postansta lte r.

O m den äld re posthistorien i länet ha r E rnst G rape i Norr bo tt ens läns
hemby gdsfö renings ä rsbok 1960 skrivit sakkunnigt och ingående . Min
utgångspunkt blir dä rfö r 1855. da Sve rige fick sina första fr imärken . D å
fanns i Norrbott ens län postanstalter i Piteå . Luleå , Haparanda , Nede rka lix
och Råneå . Den 31/12 1855 tillkom en postexpedition i Ö ve rtorneå .

No rr bo tten var då en för Sverige i övrigt avlägsen provins , svå r att nå på
grund av de b ristfälliga kommunikatio ne rna - de t skulle d röj a ännu 40 år
innan j ärnvägen nådde Bode n . Sommart id gick fartyg i t rafik e fte r norr-
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landskusten ända upp till Haparanda , men vintertid fick man färdas i släde
från gästgivaregård till gästgivaregård , ofta i stark köld e ller i snöyra .
Många resenärer har skildrat dessa resor ; samerna och deras kultur var ett
exo tiskt turistmål.

Befolkningen i länet var år 1855 endast 61 000 , varav 9 500 bodde i de tre
städerna Piteå , Luleå och Haparanda .

Majo riteten av länets befolkning försörjde sig av jordbruk och boskaps-
skötse l. Skogsbruk , sågve rksindustri och malmbrytning låg fortfarande i sin
linda . Carl XIV Johans och hans efterfölj ares insatser och försök att få till
stånd ett vinstgivande bergsbruk hade misslyckats . Vägnätet var fortfa-
rande mycket outvecklat ' .

1 Landshövdingebe rättelsen 1862 sägs . att länge fanns ingen annan väg inom det ta län än den
invid kusten löpande åt Finland ledande allmänna landsvägen . Men i senare tider är vägar
anlagda från kustlandsvägen , vid Piteå älv 4 .5 mil. vid Luleå älv 5 mil. vid Kalix älv 7 mil och
vid To rneå älv 7 mil. - »Där bru ten väg slutar , vidtar allmogens skyld ighet att mede lst båt
be fordra den resandes fortkomst å ä lvarne 1»
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Nya postanstalter under 1860-talet
12 av de fasta postanstalter som inrättades under 1860-talet var belägna på
o rter so m tidigare varit s k postuppsyningsmannaplatser. Orterna var
A rjeplog, Arvidsjaur , Boden , Ä lvsbyn, Gällivare , Jokkmokk . Karesu-
ando , Maunu , Muonioniska , Kvikkjokk, Vittangi och Överkalix. Det var
kyrkbyar , marknadsplatser , samlingsplatser, som fick postanstalt . Flera av
dessa orter fick under 1860-talet landsvägsförbi ndelse med kustlandsvägen .

Ett undantag från dett a allmänna mönster var A minne.
T illkomsten av postanstalten i Åminne är en ganska märklig histo ria .

Som kronprins företog Karl XV en resa år 1858 till Norrbotten . Färden gavs
sken av att vara en nöjesresa men kronprinsen önskade studera gränsför-
svaret i norr och lära känna bygden. Resan gick till en början i båt upp efter
Luleälven . Sällskapet hade ibland besvärligt med de primitiva förhal lan-
dena myggen var ett sto rt problem . Flera skildringar föreligger från
resan . I en artikel i 1934 ars årsskrift Norrbotten uppger H ugo Lindgren, a tt
kronprinsen efter en glad frukost i Överkalix föreslagit att man skulle skaffa
sig en mönsterfarm någonstans efter Luleälven och man där skulle slå sig
ned som nybyggare »om det blev för tråkigt i Stockholm».

Nu var det så , att 1862 hade ett antal perso ner i ledande ställning begärt
förbätt rad postgång mellan Boden och Jokkmokk och att en poststat ion
skulle inr ätt as i Harads e ller Laxedet. Man önskade snabbare förbindelser
för sågverken och försäljarna av lappmarksprodukter. De lokala myndighe-
terna och länsstyrelsen var välvilliga och föreslog postexpedition i Bod-
träskfors. Men hos generalpoststyrelsen fanns också en begäran från Åmin-
nebolag om poststa tion i Åminne . Detta bolag hade bildats till åminnelse av
kronprinsens resa och skulle driva mönsterfarmen vid Åminne , en inköpt
egendom. Aktieägare i bolaget var förutom Karl XV flera av E uropas
dåvarande monarker , bl a Napoleon III, drottning Viktoria i E ngland och
Fred rik VII i Danmark , samt många andra celebriteter. Bolagsstämma
hölls årligen på Stockholms slott , åtföljd av middag; de gladaste tilldragel-
serna i kungens liv enligt hans eget vittnesbörd .
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På gene ralpoststyre lsens hemställa n beslöt Kungl. Maj :t , a tt postgången
utsträcktes från Boden till det på ungefär 5 mils avstånd be lägna Å minne
och att postförbinde lse en gång i veckan anordnades mellan Å minne och
Jo kkmo kk . Poststat ionen i Å minne öppnades den 1 november 1863 med
agrono men P G Westbe rg som föreståndare med ett årligt arvode av 200
riksda le r. Å minnebo laget upphörde redan 1869 - kungen hade tappat
intresse t. Egendomen donerades till hushållningssällskapet i länet. D å kor-
respo ndensen med Stockholm upphörde , drogs poststationen in och flytt a-
des till H arads från den 1 j anua ri 1875 .

Med Å minne fick filatelisterna en raritet.

Vägarna och poststationerna
G unnar H oppe har i sitt arbete »Vägarna inom Norrbottens län» pekat på
att de första vägarna inom lappmarkerna var starkt be roende av tidigare
färd lede r. Långt fram på 1800-talet fanns endast ett fåtal landsvägar som
var användbara he la året. U nder 1860-talet skedde en stark utbyggnad av
vägnätet , som på 10 år innebar att dett a fördubblades. Postväsendets
utbyggnad krävde i vissa fall specie lla poststigar , när postlinje rna inte sam-
manföll med de gängse färd lederna . Sålunda spångades på 1850-tale t en
poststig från A rvidsj aur till Ä lvsbyn och några å r senare en annan från
A rvidsj aur till Malå i Västerbo tt en .

E tt gemensamt karakte ristiskt drag för vägutbyggnaden var att vägarna
t ill a tt bö rj a med inte byggdes i sin he lhet som landsvägar utan att lugnvat-
tenyto r i färd riktningen utnyttj ades. So m exempel härpå kan nämnas att
vägen till Pite lappmark utgick fr ån R oknäs i Svensbyfj ärden innanför
Piteå , vilken o rt inte hade landsväg till Piteå . Ro knäs fick poststation 1886.
På sträckan Lu lea - Jo kkmokk var det båtväg me llan Bredåker och Sto r-
backen .

Glommersträsk och Korpilombolo
Två postanstalte r , vars tillkomst till en del berodde på vägars tillkomst är
G lommerst räsk och Korp ilombolo . G lommersträsk låg efte r den allmänna
vägen från P iteå till A rvidsj aur. D är fanns fast folksko la och missionssko la .
Före poststationens tillkomst hade byborna 3 3/4 mil till nä rmaste postan-
sta lt.

Glommersträsk 9/1 1884, Korpilombolo 13110 1878.

78



Poststationen i Korpilombolo beslutades den 8 juni 1871 efter framställ-
ning från sockenmän . En bidragande orsak var säkert att allmän väg hade
framdragits dit , bl a efter statsbidrag för att hjälpa befolkningen efter de
svåra missväxtåren under 1850- och 1860-talen . Samtidigt beslöts att posten
på linje n Haparanda - Övertorneå - Pajala skulle ta vägen över Korpi-
lombo lo , vilket var en omväg och förlängde tidtabellen men betyddde myc-
ket för hävande av ortens isolering. Posten gick två gånger i veckan till
Överto rneå och en gång i veckan till Pajala .

Svanstein 30/4 1875, Oyebyn 19 1 1874, Karungi 8/I / 877.

Kronobrevbäringens upphörande
Sedan mycket lång t id tillbaka hade vissa hemman skyldighet att befordra
Kronans post. Dett a var en betungande skyldighet för bönderna även om
den i viss mån kompenserades bl a av skatt efrihet. Riksdagen fatt ade 1873
beslut om kronobrevbäringens upphörande . Postverk et skulle överta även
denna brevbäring.

T ill följd härav öppnades i hela landet 530 nya postanstalter. På fråga
från generalpoststyrelsen om åtgärder inom Norrbottens län med anledning
av kronobrevbäringens upphörande svarade länsstyrelsen att nya postan-
sta lter borde öppnas i Svanstein, Ojebyn , »Lulea gaml a stad» Karungi och
Hietaniemi.

S vanstein  gammalt järnbruk och sågverk i Tornedalen - vars namn är
bildat av namnet på två tidigare ägare , A braham Steinholz och Seger Svan-
berg, blev poststation den 1 januari 1874 . Den upphörde först i juni 1986
och ersatt es av en lantbrevbäringslinje . Det är synd att det gamla fina
namnet inte fick leva kvar även i postalt hänseende .

Ojebyn  är kyrkbyn och den gamla staden utanför Piteå . Där fanns gästgi-
varegard , som passerades av alla som kom kustlandsvägen söderifrån . Från
den nya postanstalten , vars namn först stavades Ö ijebyn och Oyebyn ,
skulle post utväxlas två gånger i veckan med Piteå - Luleå och Älvsbyn .
Man räknade med tj änstebrev från kronofogde och två länsmän samt
»Chefs- och Majorsexpeditionerna vid Kongl Norrbottens Fältj ägare-
korps». Regementet låg vid denna tid i Piteå . Luleå gamla stad borde få
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poststation med hänsyn till att kronofogde , länsman och flera andra tj änste-
män och ståndspersoner bodde där. Så blev också fallet men namnet blev
inte Gammelstad utan  N ederl ule@.  Namnet ändrades ti ll  Gammelstad  den 6
august i 1894.

Karungi och  H ietaniem i,  bada ansågs böra få poststat ioner därför att de
låg efter den gamla härads- och postvägen mellan Haparanda och Övertor-
neå . Post skulle utväxlas två gånger i veckan .

Karungi blev indragen som poststation redan den I juli 1878. O rsaken var
den obetydliga uppbörden - 1875 bara 99 kr , som helt avsåg fr imärken .
Karungi kom emellertid igen . Återigen var det bygdens folk som krävde
postansta lt. Kyrkoherden . en förvaltare , en handlande och flera hemmans-
ägare önskade postanstalt i närheten av Karl Gustafs kyrka . Postmästaren i
Haparanda uppgav att försändelserna från Karungi kyrkby i po rto skulle
kunna inbringa 700 kr per ar . 49 ex av tidningar sändes till området. Krono-
fogden t illstyrkte och även postinspektionen i norra distriktet.

Däremot uppstod tvekan om namnet. Det fanns de som var rädda för att
post skulle kunna felsändas till den finska byn Karunki. Kronofogden höll
på Karungi - man fick inte visa undfallenhet från svensk sida om man
förkastade e tt gammalt välklingande byanamn. bara därför att ett liknande
fanns i Finland .

Ge neralpoststyrelsen beslöt att en poststation av första klassen skulle
öppnas den I september 1903 och benämnas Karungi. I arvode till förestån-
daren skulle utg a 150 kr.

Lassbyn
En poststat ion , som även fick mycket kort livstid var Lassbyn . Den inrätt a-
des den l april 1876, troligen i anledning av kronobrevbäri ngens upph ö-
rande och indrogs den 31 mars 1878. Det är oklart om någon drev på
inr ätt andet. Lassbyn är en liten ort efter Råneälven . T idigare fanns där
förvaltningar för skogsbolag. Liksom i fallet Karungi visade driften av Lass-
byn underskott. Frankoteckensuppbörden utgjorde 1876 73 kr och 1877 54
kr . vilket skall jämföras med föreståndarens arvode . som var 50 kr första
året och sedan 100 kr. Ett frimärke med stämpelavtryck från Lassbyn är
känt. På auktion har under de senaste 30 åren intet utbud skett. Man kan
fråga . vad är egentligen ett märke med stämpeln Lassbyn värt. Det är j u ett
unikum .

1880-talet
I Sverige i sin helhet sker en mycket stor ökning av antale t postansta lter. I
länet tillkommer dock bara sj u. På grund av Norrbottens regementes flytt -
ning från Piteå till Luleå inr ätt as poststationen  Nov iken,  som när regemen-
te t flytt ar 1907  i l l  Boden dras in . Den öppnas äter 1914 när Notviken får
j ärnvägsverkstäderna och ökad bebyggelse .
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Tarendö 28/6 1909, Jukkasjärvi 10 10 1903, Lannavaara 27/6 / 904.

Vidare får Tärendö och Jukk asjärvi post ; de är sto ra lappmarksbyar och
T ärendö nås av väg unde r årtiondet. I Lannavara tillkommer också en post-
anstalt. Möj ligen be ror det på att dä r d rev Sällskapet Lappska Missionens
vänne r ett ba rnhem . Sällskapet var stiftat av p rinsessan E ugenie . Lanna-
vara får väg först und e r 1920-tale t .

De första stora industrierna
Skogen , malmen och vatt enfalle n har varit och är de sto ra rikedomarna i
Norr bo tten . Å ngsågarnas tillkomst på 1860-talet , högkonj unkturen inom
träva rubranschen lite t längre fram samt sena re massafabrikerna skapade
sysselsätt ning och stigande levnadsstandard åt människorna i Norrbott en .
D ett a föranledde också utbyggnad av posten .

Så är falle t med postanstalte rnas i Seskarö  (1895) ,  Ny borg  ( 1898) , Våna-
fjärden ( 1898) och Båtskärsnäs ( 1899) . Någo t senare kommer M unksund
( 1907) .

Fö r ma lmens utnyttj ande var transportfrågan det sto ra problemet. Försö-
ken att i Nasafj äll utvinna silver strandade b l a på de långa och tunga
t ranspo rterna . Sedan 1600-tale t visste man att det fanns järnmalm i Lapp-
la nd . Men hur skulle den nå be rgve rken i kustregione rna? Man försö kte
med rent ransporter , man bö rjade gräva kanale r för att båt ledes få ned
malmen i Lu leälvens da lgång , andra omöj liga p rojekt att förtiga . E n jä rn-
väg skulle lösa problemet .

Jä rnvägarna kommer till Norrbott en
E fte r många omgånga r och med insatser av engelskt kapital påbörjades
1883 byggandet av jä rnväg mellan Luleå och G ällivare . D et första lo ke t
nådde G ällivare 1887 och de första malmtransporte rna skedde på följ ande
ä r . 1891- 1892 öp pn ades banan för allmän trafik .

D essa å r öppnades också poststatione r i en rad o rte r efte r järnvägen .
Från Luleå räknat tillkom Sunde rby station , Sävast , Lj uså , Lakaträsk ,
M urjek , Nattavara och Malmberget. Fle ra följe r unde r kommande å r.
Sedan jä rnvägen till G ällivare öve rgått i svensk ägo , beslö ts 1898 att järnvä-
gen skulle framdragas öve r Kiruna till no rska gränsen . Norska staten skulle
kla ra sträckan från R iksgränsen till Narvik , den isfr ia malmhamnen .
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Norrbouens utveckling f ramgår även av posuransporternas UTveck ling. Posuransport med p ulka
ef ter ren ägde visserligen rum långt in p å 1900-talei. Den underbara p ostbilen på sträckan
Kiruna C - Viuangi  -  Pajala rep resenterar ell lång1 kliv f ramåt. De som väntar på flygp lanet
vid Suorva 1921 k an k nappast ha haf 1 några visioner om flygtrafi ken till, f rån och inom Norr-

botten i våra dagar.
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Ofotenbanan var e tt kostsamt , vanskligt företag som utfördes under de
hårdast klimatiska förhållanden . Som mest arbetade nära 5 000 man på
bygget. Man nådde Kiruna den 15 oktober 1899 och Torneträsk hösten
1900. Den 15 november 1902 skruvades de sista skenorna fast av SJ :s gene-
raldire ktö r och hans norska motsvarighet.

Postalt medförde j ärnvägen tillkomsten av en rad stationer efter banan .
Redan före j ärnvägen öppnades den I april 1899 postans talten Luossavare .
be lägen i en liten enkel träbyggnad , dit postsäckarna i regel t ransporterades
efter ren . [ samma byggnad fanns också polisens lokaler , polischefens tj äns -
tebostad och tre arrester. Den 1 oktober 1900 ändrades postanstaltens
namn till Kiruna. Trots den korta livstiden är stämplar på frimärken med
Luossavare ej ovanliga , vilket kan tyda på viss livaktighet i korresponden-
sen med rallarna.

Parentetiskt kan här erinr as om att 193 1 fick vi ytt erligare en postanstalt
med namn av ett malmberg, T uollavara .

Bla nd stationerna efter banan märks Vassij aure postanstalt , som tillkom
redan år 1900. Jag har berä ttat o m denna sta tions märkliga ställning i

I

svenskt postväsende i Svensk Filatelistisk Tidskrift 1987.
Övriga stationer efter Ofotenbanan får postanstalt er 1903 eller 1904 i

samband med bygget. De flesta av dessa är numera nedlagda . Endast turist-
o rte rna Abisko , Björkliden och Riksgränsen har posten kvar . Nedlägg-
ningen berodde på avfolkning i byarna vid stationerna . Vid nedläggningen
1958 fanns exempelvis i Kaisepakte sex hushåll, i Sto rdalen och Kopparåsen
nio . Idag torde många av dessa byar vara öde .
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Luossavare 1814 1899, Porjus 315 / 925.

Norra stambanan
Redan innan järnvägen Luleå - Riksgränsen var färdig hade norra stamba-
nan 1894 natt Boden . Detta var ett oerhört betydelsefullt bidrag till bry-
tande av Västerbottens och Norrbottens iso le ring. Bort föll de långa
reso rna från gästgivaregård till gästgivare gard , vilka kunde ta veckor eller
de alte rnativa sjöreso rna . Läs härom vidare i Sara Lidmans sto ra verk om
»jernbanan».

Norra stambanan föranledde inom Norrbottens län nya postanstalter i
Sto rlångträsk - sederme ra namnändrat till Langträsk - Storsund . Bränn-
berg och Hednoret.

Ä lvsbyn ligger också efter norra stambanan , men hade haft poststation
sedan 1865. När banan nådde Älvsbyn , beslöt generalpoststyrelsen att pos-
ten skulle flytt as till j ärnvägsstationen .

Men se , dett a accepterades inte av ort sbefolkningen . Kyrkbyn lag 1.5 km
från stationen . I Ä lvsbyn bodde 5 000 människor och de borde ha sin post-
anstalt i den största byn . Man skrev alltså till generalpoststyrelsen och
begärde flyttning av posten från stationen till kyrkbyn. Kommunen erbjöd
sig t o m att hålla lokal gratis i tingshuset. Det framkom att uppbörden i
Ä lvsbyn ar 1900 uppgi ck till 4 597 kr och att föreståndaren i arvode hade
540 kr.

E fter e tt första avslag gjo rdes ny framställning. Bl a påpekades att det
dröjde sex dagar för en bybo att få pengar på en diskonterad växel! Gene-
ralpoststyrelsen gav med sig för de nya argumenten . E n postanstalt skulle
inr ätt as i kyrkbyn från den 1 juli 1902. Den fick namnet Elfsbyns kyrkoby.
Posten i j ärnvägsstationen döptes om till E lfsby station . Elfsbyns kyrkoby
namnändrades redan den 1 mars 1904 till Ä lvsbyn . Elfsby station upphörde
den 30 septemb er 1921.

Jä rnvägen till H aparanda
Norra stambanan förlängdes till Morjärv redan 1902. Sex postanstalter kom
till efter banan , Hundsjö , Degerse let , Niemisel, Bjurå , Avafors och Mor-
j ärv. E ndast Morjärv är kvar idag.
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Morjärv - Karungi Overt ornea byggdes 1910- 1914. De postanstalter
som tillkom Overm orjärv. Räktjärv . Vitvattnet . Bodträsk . Kärrbäck .
Karhuvaara är numera samtliga indragna . Detta gäller också Yitsaniemi,
Korpikylä . Niemis. A nmärkningsvärt är att dessa namn försvenskades till
R isudden . Skogskärr och Luppio . Tidigare hade Hietaniemi försvenskats
t ill Hedenäset . Riktigheten av denna försvenskning i ett område där tom e-
dalsfinskan är ett andra språk kan kanske diskuteras. Mellan Karungi och
Haparanda fanns tre postanstalter . som ej haft något samband med till-
komsten av j ärnvägen . Det är Lomkärr . Bäverbäck och Matt ila . De drogs
in ganska tidigt.

Inlandsbanan
Norrbottens län berörs av ytterligare en järnväg - inlandsba nan , nu främst
en turistbana med vackra utblickar över en karg natur.

Plane r på denna bana från Bohuslän till Lappland framfördes i riksdagen
redan 1899. Efter utredningar påbörjades arbetena ar 1908. Men först den
6 augusti J937 kunde dåvarande kronprinsen i Kåbdalis förklara banan
invigd . I motsats till malmbanan föranledde inte inlandsbanan några nya
postanstalter eftersom den framdrogs mellan orte r med redan befintliga
postanstalte r. Ett undantag föreligger dock . Det är Gullön . Den inrätt ades
under byggandet och orsaken var att ett stort antal omkring 300 rallare hade
förlagts t ill G ullön. O rten ligger vid stranden av Storavan och hade förutom
rallarna endast ca 60 invånare . Postanstalten inr ätt ades den 1 juni 1930 och
fick handelsföreståndaren H ugo Öhman till föreståndare mot 396 kr i
arvode per år. Men järnvägsarbetet  gick  undan och redan mot slutet av året
hade rallarna flyttat. Posten stängdes därför den 14 december 1930. Men
filatelisterna hade fått en ny raritet.

För fullständighetens skull kanske också skall nämnas järnvägen Gälli-
vare - Koskullskulle , byggd 1899, som föranledde postanstalt i Koskulls-
kulle . O rsaken var givetvis malmbrytningen .

Vattenkraften och postanstalterna
Utbyggandet av vattenkraftt illgångarna i Norrbotten har varit omfattande ,
trots att fle ra älvar undant agits. Luleälven är praktiskt taget helt utbyggd .
Utbyggnade rna har föranlett postanstalter.

Å r 1910 fattade riksdagen beslut om en kraftstation i Porjus. Motivet var
att man genom denna station ville få möjlighet att e lektrifiera malmbanan
men också att få fram mera energi för kommande storindustrier i Övre
Norrland .

För bygget förelåg först ett t ransportproblem. Mellan Gällivare och Por-
jus låg d rygt 5 mil väglöst land . Mellan dessa platser måste en järnväg
byggas. Anlä ggandet som påbörjades i j uni 1910 har betecknats som ett
gigantiskt pionjärarbete och något av en saga . Rälsläggarna nädde Porjus
den 8 juli 19 11. Före utbyggnaden bodde där tre invånare . Som mest syssel-
sattes 3 000 anställda .
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E n postanstalt öppnades i Porj us den 1 november 1911. D en existerar än
i dag . Fo rtsatt a utbyggnader av vatt enkraften i Luleälven medförde postan-
stalte r i H arsp rånget och Suorva . D essa har båda funnits unde r två olika
pe riode r. T ill kategorin vattenkraftstationer får också räknas poststatio-
ne rna i Messaur e , Laxede , Sej tevare , R itsem och Yietasbygget. Samtliga
har upphört e fter arbetenas slutförande . Som vattenkraftstation får kanske
också räknas Vargbacken i Piteä lven , dä r kraftstationen Sikfors är belägen .

Den fortsatta industrialiseringen och postanstalterna
G ruvnäringen föranledde nya postanstalte r i Malmberget (1898) , Svappa-
vara (1900) och Masugnsbyn . Särskilt skall nämnas Laver, där Bo liden bröt
malm och där en post kom till ar 1938 . När gruvdriften upphörde 1946 på
grund av att malmen tagit slut , upphörde samhälle t och posten .

Som exempel på andra postanstalte r föranledda av industrie r kan nämnas
Karlsbo rgsve rken , som visse rligen existe rat tidigare unde r namnet Våna-
fj ärden , och Karlsvik utanför Luleå .

A tt Lovikka (förut Lahti) fått vara kvar som postkonto r kan kanske
hänföras till försälj ningen av Lovikkavantarna .

Så skall hä r nämnas Selets bruk , en gammal bruksort i Norrbotten , där
bergsrådet S G H ermelin 1799 anlade en masugn . D en d revs till 1879 . So m
j ärnbruk existe rade Selets b ruk t ill 1896 . Två år dä refte r öppnades poststa-
tion , märkligt nog . D et var hemmansägare och den dåvarande ägaren till
Se lets bruk , E gon von G arre lts , som begärde bättre postgång och poststa-
tion . Yon G arr e lts uppgav att han tänkte sälj a vatt enkraft till en yllefabrik
och att man kunde på nytt bryta j ärnmalm . Man pekade också på att
»läslusten i synnerhet vad bet räffar tidningar och tidskrifte r på senare å r
tilltagit i en förut ej anad grund».

Beslutet b lev en poststation av andra klass i Selets bruk , dit posten med
häst och åkdon två gånger i veckan skulle föras från A ntnäs vid kustlands-
vägen öve r Se le ts b ruk och U nbyn till Boden . D en sträckan var 4.5 mil och
postföraren fick 3 kr 82 ö re för enkel färd . Förestånda ren i Se lets bruk fick
60 kr i å rligt arvode .
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Men redan två år därefter läggs posten i Selets bruk ned . Det blev inte
något av med de industrier som skulle startas. Bygden var enligt postmästa-
ren i Boden »temmeligen död». Istället fattas beslut om en ny poststation av
första klassen i A le från den 1 januari 1901. I A le fanns några mindre
industrier. Numera är både Ale , A ntnäs och Unbyn nedlagda . Filatelis-
terna fick sitt genom den sällsynta poststämpeln Selets bruk . Ett annat av
de gamla järnbruken i Norrbotten , som blev föremål för nya investeringar
var Rosfors bruk. Där hade tackjärn tillverkats åren 1839-- 1868, stangjärn
1840- 1875 och järnmanufaktur 1841- 1875. Brukspatronen C A Hedqvist i
Piteå inköpte bruket 1897 och satsade på sågverksrörelse . I samband med
hans förvärv tillkom den 1 juli 1899 en postanstalt . Sedan patron Hedqvists
arvingar sålt egendomen . drogs postanstalten in den 31 augusti 1926.

Slutligen kan i dett a sammanhang erinr as om Bolidens gruva i Laisvall
som först i postalt hänseende betj änades med postombud från A rjeplog
men som efter några månader fick postanstalt den 1 december 1942.

Postlokalerna har f örändrats under årens lopp . De äldsta p ostlokalerna f anns säkert i det hus
där p ostmästaren bodde. Detta var vanligt även p d 1900-a let. Postkontoret i Boden och det i

Karesuando (bild överst nästa sida) visar typ iska norrbottenhus i landsdelarna.
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I Kiruna f ar Luossavare postkontor dela lokaler med polisen, polischefen och arrestanter.

88



Posten i byarna
Från 1898 och ett par årtionden framåt ske r en sta rk ökning av antale t
poststatione r i de stö rre byarna på läne ts landsbygd . A ntalet ökar från 62
t ill omkring 200 . Bakom tillkomsten av dessa stat ioner låg många gånger
önskemål fr ån byborna . Man kan inte komma ifrån den sto ra betyde lse ,
som ett postkonto r hade för människorna på landsbygden . Postkonto ret var
o fta en samlingspunkt , där man träffade sina grannar och fick reda på vad
som skedde i lande t och i världen .

Ö kningen av antale t postkonto r sammanfaller med en kraftig befolk-
ningsö kning. Å r 1900 utgjorde befolkningen i hela läne t 135.000 och 30 år
senare 2 11 000.

Befolkningsökningen skedde inte bara i kustområdet utan även i de inr e
de larna av Lappland . Exempe l på nya postanstalte r där är Ö vre Soppe ro ,
Tj amotis . Luvos och Be rgnäsudden .

Posten och turisterna
Postve rke t ha r va rit ange läget om att betjäna de växande ska rorna av turis-
te r , som va rje år sökte sig till Norrbott en . Bevis härpå finns i postanstal-
te rna A bisko turiststation , Sal toluokta , postombud i Nik kaluokta . Kebn e-
kaise , de lvis igång ba ra unde r turistsäsongen .

A bisko Turiss tation 8/7 1926, Sal oluokta 118 1933, Kiruna I , Postombud 2, Kebnekaise 15/3
/ 980.
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Nedläggning och indragning
Slutet av 1800-talet innebar en stor ökning av antalet postanstalter i Norr-
bottens län . År 1899 passerar antalet 100. Under 1900-tale t är ökningen hög
även under de första tiotalet år. Antalet når upp  ti ll  160 ar1911. Senare
växer anta let långsammare och kulminerar 1952 med 263 stationer . Under
årens lopp hade enstaka nedläggningar ägt rum . De hade drabbat orter där
omsättningen varit låg ; antalet betj änade hushåll lite t. Det har uppgivits att
1973 var det genomsnittliga antalet hushåll per postanstalt i Norrbotten
bara ca 700, medan motsvarande siffra för t ex Malmöhus län var 4 000 och
för en glesbygd i söder , Kronobergs län 1 500.

Exempel på poststationer som lags ner tidigt på grund av låg omsätt ning
är Nautanen , Narken , Gråträsk och Luvas. Den stora nedgången i antalet
postansta lter sätte r in 1965, då 16 stationer dras in . De fem följande åren är
antalet 13, 8, 23, 11 och 7 resp . Totalantalet sjunker till 170.

Ef ter ytt erligare indragningar , bl a 10 år 1984 är antalet fasta postanstal-
ter 1987 121.

Dessa nedläggningar skedde inte utan protester från berörda människor.
I tidningarna förekommer fle ra gånger art iklar om dessa indragningar var-
vid o rtsbefolkningen protesterar och i något fall talar om skandal. Bl a
framhålles att postkontoret betyder social service och omsorg om speciellt
pensionärerna . Människor isoleras och mår sämre . Sociala kontakter bryts.
Man pekade också att arbetstillfällen försvann när posten drogs in . A ndra
underströk att de skulle erhålla posten senare , bl a genom minskat öppet-
hållande .

Det är sj älvfallet att dessa protester bemöttes från postens sida . Man
betonade , att de flesta av hushållen i byarna skulle få en förbätt rad postser-
vice genom lantbrevbäring, att postverket var ett affärsdrivande verk med
mål att erbjuda god service till så rimliga kostnader som möj ligt och att den
sociala omsorgen inte låg inom Postverkets ansvarsområde .

Från centralt håll inom posten har jag fått följ ande information :
Under 1960-talet gjorde Posten en kraftig satsning på utbyggnad av den

bilburna lantbrevbäringen , »det rullande postkonto ret». Det fanns både e tt
se rvicemässigt och ett ekonomiskt motiv. Att ersätt a postkontor med lant-
brevbäring innebär en serviceförbätt ring för flertale t kunder genom att
posten i princip körs ut till bostaden . På små orter fick man och får man i
regel hämta posten på postkontoret. Dessutom fungerar ju lantbrevbäraren
som kassör och alla , som inte bor alltför långt bort frän »stora» vägen har
möj lighet att uträtt a kassaärenden i bostaden någon gång per vecka. Samti-
digt är lantbrevbäringen en betydligt billigare och effektivare organisations-
form . A tt det just i Norrbottens län var så många postkontor som berördes
hänger samman med att lantbrevbäringen där tidigare var relativt svagt
utvecklad och att det finns många små orter på re lativt stort avstånd från
varandra .
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E n förutsätt ning för övergången till lantbrevbäring var dennas motorise-
ring. Utbyggnaden av billantbrevbäringen tog på a llvar fart under senare
delen av 1950-talet men hade sin mest intensiva period under 1960-talet.
Nästan 600 postkontor blev då ersatta med lantbrevbäring.

För Norrbottens del fatt ades besluten om lantbrevbäring av postdirektio-
nen i Boden .

I en tabell nedan har sammanförts dels befolkningsutvecklingen i hela
landet . dock i Norrbottens län för aren 1860-- 1980. dels ock sa antale t fasta
postkonto r likaledes i hela landet och i Norrbottens län .

I denna tabell har också uträknats antal personer per post kontor. Det bör
observeras att i antalet postanstalter icke ingår poststä llen eller postombud .

A ntalet fasta postanstalter i hela landet och i Norrbottens
län samt befolkning och jämförelse mellan dessa områden

Befolkning Befolkning Postanstalte r Befolkning Postanstalte r Befolkning
per per

Ar he la lande t Norrbotten he la landet postanstalt No rrbo tten postanstalt

1860 3 860  000 60  000 196 19 698 6 10  000
1870 4 169 000 76 000 505 8 250 I8 -I 222
1880 4 565 000 90 800 I 649 2 768 25 3 632
1890 4 785  000 104 800 2 065 2 317 32 3 275
1900 5 136 000 134 800 2 688 1 911 104 I 296
1910 5 522 000 161 100 3 241 I 703 154 I 046
1920 5 904  000 183 000 3 672 1 608 192 953
1930 6 142 000 211 500 3 873 1 586 219 966
1940 6 371 000 216 400 4 165 1 530 247 874
1950 7 042 000 242 000 4 366 1 613 262 924
1960 7 498  000 262 000 3 963 1 892 254 I 031
1970 8 081 000 255 000 2 565 3 150 171 1 491
1980 8 318 000 267 000 2 261 3 679 143 I 867

1987 har antale t fasta postanstalter i Norrbottens län gått ned till 121.
Högsta antalet fanns år 1952 och utgjorde då 263.

Uppgifterna är hämtade dels från offentlig statistik , dels från Nylanders
bok om Sveriges fasta postanstalter , dels från postverket.
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