
Västgötabanan och Posten
Av Erik Lindgren

På det tjugonde seklets första dag, den
1 januar i 1900, upplä ts en sto r del av Väs-
tergöl and - G öte borgs järnväg för allmän
trafik och 20 nya förenade post- och järn-
vägsstat ioner öppnades. Samtid igt d rogs
ätta lantpoststationer in.

H är som på andra håll i landet betydde
övergången till järnvägsbeford ran av pos-
ten sto ra förändringar - int e bara tör
Postverkets kunder utan också för en del
postanställda. Särs kilt berö rdes förestän-
darna fö r lantpoststation ern a, 1 Postens
egen termino logi även kallade bondstat io-
ner för att än tydligare skilja dem från de
förenade post- och järnvägsstationerna.

Lokala int ressemotsättningar om var
poststat ionen sku lle ligga liksom hänsyn
till t rotjänare i de egna leden jämte en all-
män spars amhetsiver gjo rde ofta ärendena
komplicerade fö r Postverkets utredare
och beslutsfatt are. D et framgår med all
tyd lighet av de många framställningar och
den omfattande skri ftväxling som öpp-
nandet av Västergötland - G öteborgs järn-
väg förde med sig och som haft motsvarig-
heter över hela landet .

D e sträckor av det efter hand komplexa
järnvägsnätet som började trafikeras i ja-
nuari 1900 var dels huvudlinjen Skara-
- Vara T umleberg G öteborg, dels biba -
nan T umleberg- H åkan to rp .

J ärnvägsbygget hade pågått länge och
oron för sämre postservice spred sig i de
socknar, där järnvägslinjen inte kom att
precis passera kyrkbyarna.

Kommunalstämman med Erska kom-
mun tog upp frågan redan den 28 decem-
ber 1896, mest med omtanke om poststa-
tionsfö reständaren i Solleb runn , Lina Fa-
gers t röm. Un der 26 är hade hon »ti ll för-
samlingens belåtenhet med nit och skick-
lighet skö tt sin befattnin g». S stod det i
p rotokollet och nu begärde man att »pos-
ten även sedan en beslutad järnvägsstation
ä Västergö tland G öteborgs järnväg i Sol-
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leb runn kommit till stånd , uti nuvarande
poststationsinn ehavarens tjänsteti d tin ge
vara skild från järnvägsstationen».

D et var inte så vanligt att poststy relsen
gick med på framställningar av det här sla-
get , men för Lina Fagerst rom gick det vä-
gen . Ett nytt uppdrag tillkom för henne -
att skö ta t ransporten mellan järn vägssta-
tionen och den av kommunen nyuppförda
poststationen i Solleb runn . För det fick
hon 20 kronor i m ånaden . H ennes årslön
som poststationsfö reständare var 400
krono r.

I Solleb runn hade för övrigt funnits ett
fu llständigt postkontor under tiden
1830- 1871. Efter den tredje postmästa-
rens död degraderades postkonto ret ti ll en
poststation på grund av ändrade postfö-
ringsförhållanden .

Beslutet att behålla So lleb runns poststa-
t ion ski ld från järnvägen var klart långt
innan järnvägssty relsen kontakt ade post-
sty relsen för att förbereda ändringar i
postfö ringen . D en 24 augusti 1898 fick
poststy relsen ett b rev med förslag om be-
nämningar på stationer och hållp latser ut -
med järnvägen .

D äri konstaterades att de tänkta nam-
nen p å vissa järnvägsstationer inte var
lämpliga på grund av risk för förväxling
med snarl ika o rt namn på andra håll. D et
gällde de p lanerade stationerna A landa,
G räfsn äs och Kedum samt hållplatserna
Kristineberg , Mjörn, Kafvelto rp , Sinna-
to rp och H alfås. D et skulle
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»kunna föranleda till förväxling, Ålanda, Sin-
natorp och Mjörn med respektive Åland, Si-
monstorp och Jörn å Statens Järnvägar, Gräfs-
näs med Gärsnäs å Ystad- Gärsnäs järnväg,
Kedum med Vedum å Uddevalla- Vänersborg-
Herrljunga järnväg, Kafveltorp med Kaffatorp
å Kristianstad - Immelns järnväg och Half ås
med Kaflås å Hjo- Stenstorps järnväg».

N amnfrågan diskuterades vidare och
ytterligare ändringsförslag kom. Den
17 oktober 1898 föreslog järnvägsstyrel-
sen utbyte av tolv namn, nämligen Kristi-
neberg mot Lärje, Bergjum mot O lofs-
torp , Ålanda mot Anten, Kedum mot
Arent orp , Gerum mot Kålltorp, Mjörn
mot Mjörnsjö, Korndalen mot Gendalen,
Kafveltorp mot Budatorp, Sinnatorp mot
Sinnabo, H alfås mot H elås, Stora Mellby
mot Bjärke och Stora Lundby mot Gråbo .

Ytt erligare justeringar vidtogs senare.
N är sista beslutet var taget i det digra
ärendet var namnen fastställda på det sätt
som framgår av tidtabellen.

D enna form av tidtabell (»Tjvp » i Pos-
tens vokabulär) var nu vedertagen och
kom att användas av mer än två generatio-
ner postanställda för dirigering av posten
så att den kom fram fortast möjligt . Inte
förrän på 1960-talet började avvecklingen.
Med införandet den 12 maj 1968 av en helt
ny transport- och sorteringsorganisation
- bl a baserad på sort ering efter postnum-
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mer - t illkom en något annorlunda form
av tidtabeller för Postens folk.

Ått a poststat ioner drogs in, när Väster-
götland - Göteborgs järnväg började trafi-
keras och ersattes av förenade stationer.
Men några lantpoststationer fick efter sär-
skild prövning vara kvar.

Frimärken stämplade i Sollebrunn 1898 och
Öttum 1904.

Ett exempel är poststat ionen i Ö ttum .
Förre skolläraren Johan Lindberg redo-
gjorde i ett brev till poststyrelsen i sep-

tember 1898 hur han genom personliga
uppoffringar i ett t idigare skede lyckats
bevara poststat ionen till förmån för byg-
dens folk. Poststationen var bara tre år
gammal då det var tal om att ersätt a den
med en lantbrevbärare mellan Gerum och
Ö ttum .

Vid poststationens t illkomst 1875 hade
Lindberg tagit avsked från sin tjänst som
klockare och skollärare och inr ättat post-
stationen i en byggnad som kom att ligga
nära den hållplats som 25 år senare skulle
väljas för Ö ttum.

Genom att gå med på att sänka sin lön
från 200 till 156 kronor om året fick Lind-
berg behålla sin befattning även efter 1878
- det år då lantbrevbärare började ersätta
många poststat ioner. Själv beskrev han
»den lyckliga utgången» på följande sätt :

»Slutl igen kom svar att poststationen fick kvar-
stå, om jag var hågad antaga den lön som en
lant brevbärare skolat hava, nämligen 156 kro-
nor, samt bära posten fram och äter .»

Poststyrelsen gick med på hans fram-
ställning även två decennier senare. Lind-
berg fick behålla poststationen i sin bostad
i Ö ttum och sörja för posttransporterna
till och från hållplatsen. Men redan efter
en månad, den 1 februari 1900, upphörde
hans åtagande och poststationen flytt ades
till stationsbyggnaden där Peder Georg
Kallhauge tog över postgöromålen. D en-
nes årslön anpassades t ill det avtalade be-
loppet , 180 kronor för järnvägspoststatio-
ner av klass 1 ( den lägsta).

Men Ö ttum-borna fick således behålla
sin poststat ion, något som inte ingick i de
ursprungliga planerna. Uppgiften inom
parentes efter stat ionens namn i tidtabel-
len om att poststationen int e var förenad
med järnvägen (ej  f. )  togs bort i det följan-
de nytrycket.

I Essunga anade man oråd och befarade
att mista poststationen en av de äldsta
lantpoststationerna i landet - när tågen
skulle börja gå. Kommunalstämman i nor-
ra folkskolan behandlade frågan den
29 oktober 1898 och begärde »att en post-
station mått e fort farande bibehållas å det
nuvarande läget i Essunga by». Man ansåg
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at t »ingendera av de möjligen blivande
poststationerna vid de i socknens norra
utkant belägna trafikstationerna N ossebro
och Pedersbacke på nöjaktigt sätt komme
att ti llgodose hela postomrädeto». Postin -
spektö r O tto Schutz i Göte borg bit rädde
uppfattningen och poststyrelsen beslöt att

lantpoststationen skulle vara kvar. I tidta-
bellen finner man därför beteckningen ( ej
f .)  efter ortens namn. Ett kontrakt upprät -
tades med kyrkväktaren Johannes Pett ers-
son om att en gång om dagen fullgöra
posttransporter mellan hållplatsen och
poststationen mot en ersättning av kr 1 :50
per vecka.

I Stora Mellby var man inte orolig för
att mista sin poststation men däremot för
att förlora ortens namn i postadressen, en

Frimärke stämplat
i Stora Mellby.

förändring som blev vanlig sju decennier
senare.

N amnet Stora Mellby var avsett att by-
tas ut mot Bjerke. Kont raktsp rosten Karl
Ludvig Johansson, ordförande i Stora
Mellby kommunalstämma, skrev i mars
1899 till poststyrelsen , biträdd av andra
kammarens riksdagsledamot Axel Karls-
son. Ett utdrag ur deras mer än två foliosi-
dor långa brev belyser motiveringen :

»D ä Bjerke är hela häradets namn, syn es det
synnerligen olämpligt såsom lokalnamn för en
järnvägs- eller poststa tion . Visserl igen finnas
åtsk illiga orter med namnet Mellby , men ingen
socken eller ort som heter Stora Mellby mer än
denna, och ingen annan poststation med nam-
net Mellby ha vi kunnat upptäcka, än vår Stora
Mellby poststa tion , som vid järnvägens öpp-
nande naturligtvis indrages, då den ligger nära
såväl Stora Mellby som Gendalens eller Gene-
veds b livande järnvägsstationer ».

Man lyckades mota O lle i grind och i ett
kungligt brev den 2 juni 1899 förklarades
det int e möta något hinder »att järnvägs-
stationen Bjerke vid Västergötland - Gö-
teborgs järnväg ma benämnas Stora
Mellby ».

Stora Mel/by förenade post- och järnvägsstation några år in på 7900-talet.
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Järnvägen började närma sig sin fullbor-
dan. Med tre månaders uppsägningstid för
bl a poststat ionsföreståndare måste post-
inspektionen i Göteborg ha poststyrelsens
bemyndigande före september månads ut-
gång att göra de uppsägningar som föran-
leddes av att poststationer i järnvägens
närhet skulle dras in. Tillstånd gavs den
12 september att säga upp kont rakten med
poststationsföreståndarna i Fåglaryd,
Gendalen, H öckgården, H alfäs, Fyru nga,
Längjum, Kvänum och Gerum.

Uppsägningarna togs emot med blanda-
de känslor och föranledde snart nog reak-
tione r frän sockenborna. Kommunalstäm-
man med Bärebergs kommun den
16 oktober 1899 uttalade sig sålunda för
att få behälla poststationen i H öckgården.
Man ansåg inte att den planerade lantbrev-
bäringen på linjen N ossebro- Malma
skulle kunna ersätta poststationen. Mänga
som vant sig vid poststationen i H öckgar-
den skulle behöva bege sig till N ossebro i
Essunga socken för att uträtta postären-
den. Man påvisade också rättvisekrav :
»D ä andra poststationer - t ex Tenge-
neds, som ligger lika nära Grästorp och
dessutom i samma kommun, kunna få exi-
stera på detta avstånd, så synes det ock
billigt, att H öckgårdens poststation bibe-
hälles».

En kommunalstämma i Fyrunga folk-
skola begärde att även denna poststation
skulle få behållas. Där hade man vant sig
vid en på många håll anlitad distributions-
form :

E n särskilt stor förd el är att säsom nu hava
poststation förlagd i vår folkskola, emedan en
stor del post kan inlämnas och spridas med
skolbarnen ».

Det angavs även andra motiv. Krono-
länsman C Lundström i Edsvära hemställ-
de om bifall e när de allra flesta kommu-
nerna inom Skaraborgs län äro försedda
med poststation ».

N är poststyre lsen skulle ta ställning till
frågan om ödet för Fyrunga poststation
hade beslut redan tagits om att Stora H ov
- på bara tre kilometers avstånd - skulle
få en av de nya förenade post- och järn-

vägsstationerna. Mot den bakgrunden an-
för postinspektören :

»D et torde vara uppenbart att en del korres-
pondenter, vilka för närvarande hava sin post-
utväxling vid Fyrunga posts tat ion, efter den
nya järnvägens öppnande i allt fall komma att
flytta sinpostutväxling till Stora H ov, varige-
nom den redan nu obetydliga uppbörden vid
Fyrunga bliver ännu lägre».

Frimärken stämplade i Fyrunga 1903 och
Stora Hof 1900.

D ärmed var ärendet avgjort och post-
stationen i Fyrunga upphörde med järnvä-
gens tillkomst . Men den återuppstod efter
blott fem månader. Bakom denna ändring
låg kronofogdens välmotiverade ti llstyr-
kan t ill en ny framställning den 14 mars
1900 från den uppsagde poststationsföre-
ståndaren Josef Bohlin. H an skrev bland
annat följande:

»D ä poststation var förlagd i kyrkb yn, där
gudstjänst förrättas, där skola under årets nio
och en halv månader pågår, där alla stämmor
och andra kommunala sammant räden hållas,
där handelsbod finnes, eller med ett o rd sagt ,
på en plats med vilken var och en i kommunen
året om har dagliga förbindelser, kunde posten
ock av var och en utan särskilda besvär utväx-
las. N u däremot , nödgas man, varje gång man
skall inlämna eller avhämta post, göra en extra
resa till Stora H ov, vars lilla anhal tsstation man
eljest ej många gånger på året torde hava anled-
ning att besöka».

Bohlin tog också t ill rättvisesynpunkter
och avslutade sina motiveringar med föl-
jande text :

»Så ligga t ex inom T råvads socken, som ej är
mycket större än Fyrunga, tva poststation er_p a
ett avstånd av knappa 3 kilometer ; mellan O t-
tums och Kvänums poststationer vilka varit i
verksamhet i flera år, är ej mer än 3 kilometer
och mellan Saleby och Resville poststatione r ej
mer än omkring 2 kilometer, och ingen kan väl
ändå påstå, att någon av dessa stat ioner skulle
vara ob ehövliga».
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Efter poststyrelsens beslut att äterinrät-
ta poststationen i Fyrunga levde den kvar
t ill hösten 1967. En annan av de indragna
poststationerna som äteruppstod etter na-
gon tid var den i Längjum. Kommunal-
stämman tog upp frågan den 27 oktober
1900 och gav i uppdrag åt komministern,
sko lläraren och en lantbrukare att med
»H öga Vederbörand e avhandla denna för
samhället rätt vikt iga angelägenhet».

Befolkningen i Längjum var nu hänvi-
sad ti ll poststation en i Vedum på ca åtta
kilometers avstånd . O lägenheten med bl a
utväxling av värdeförsändelser utveckla-
des omsorgsfullt i skrivelsen till poststy-
relsen. I första hand ville man ha poststa-
tionen i Längjum äter men man tänkte sig
också andra lösningar :

»Skulle var posts tatio n icke kunna erh ällas
åter, bleve dock en väsentlig förbättring åt oss
beredd genom en åkande lant brevbärare från
T ravad ».

Ett annat skäl var behovet av en post-
sparbank på nära håll och int e oväntat gick
man också här in på rättvisefrågan :

»D ä vi jämföra var ogynnsamma postbeford-
ran med förhållandena inom många andra sam-
hällen, om man betraktar huru stadsborna i
detta fall ha det ställt, vilka fa sin post fritt
hemburen till sin bostad , så torde vår begäran
icke förefalla oberättigad».

Från handlanden J E Johansson förelåg
ett skriftl igt erbjudande att sköta den
eventuellt äterinrättade poststationen i
Längjum för 75 kronor om äret . Postmäs-
tare Fredrik Elia:son i Vara intygade att
saknaden av postsparbank gjorde sig gäl-
lande. D äri instämde kronofogden och på
postinspektionen s förslag beslöt poststy -
relsen at t poststat ionen i Längjum skulle
återinr ätt as den 1 maj 1901. Aven denna
fick vara kvar tills den i modern tid kunde
ersätt as med bilåkande lantbrevbärare.
D et var dock inte handlanden Johansson
som blev poststationsföreständare är 1901
men väl en annan handelsman, som efter
fem månader avlöstes av folkskolläraren
Johan Emil H ärnelius.

D et blev åtskilliga förändringar i post-
förings- och lantbrevbäringsnätet i järnvä-

gens närhet som en följd av att tågen an-
vändes för postbefordran. Järnvägsstatio-
nerna kom att i viss utsträckning anlitas
för postdistri bution genom att adressater-
na själva där hämtade brev och tidningar.
N ågra exempel skall nämnas i det föl-
jande.

Frimärke stämplat
i Gunnils e 1900

Den förenade post- och järnvägsstatio-
nen i G unnilse ansågs kunna betjäna även
dem som bodde i Angered, vars poststa-
tion hade ersatt s med lantbrevbäring re-
dan 1879. Därför drogs lantbrevbäringen
från Agnesberg till Angered in. Som en
följd därav blev lantbrevbäraren Johan
Adof Andersson i Linnarhult N edergard
skild från sitt kont rakt . Det blev också
lant brevbäraren Johannes Albin Carlsson
i Lerum. H an hade en ringlinje från Le-
rum över Stora Lundby och Bergum, av
vilken st räckan mellan Stora Lundby
prästgård och Lerum över Bergum blev
indragen. På den åtta kilometer långa åter-
stående sträckan mellan Lerum och Stora
Lundby prästgård föreslogs lantbrevbä-
ringen bli utbytt mot gångpost. De tidiga-
re lantbrevbäringsbetj änade kund erna
skulle nu hänvisas till poststationerna i
G rabo respektive O lofstorp för posthämt-
ning i den mån de inte kunde anlita gång-
postb udet .

D et visade sig emellert id i den slutliga
planeringen att invånarna i Stora Lundby
socken inte skulle bli t illräckligt betjänade
med gångposten från Lerum. En ny lant -
brevbäringslinje inrätt ades därför mellan
Lerum och G råbo förbi Ö lslanda, O lofs-
to rp och Stora Lundby prästgård. Smeden
Johannes Albin C arlsson i Lerum, som ti-
digare blivit uppsagd från sitt kont rakt,
fick nu teckna ett nytt, avseende en något
förändrad vandring på traktens vägar.
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Av svaret framgick att posten skulle be-
fordras på den nya järnvägen och lands-
vägspostföri ngen upphöra pa motsvaran-
de sträckor. Postin spektionen föreslog
också att poststat ioner skulle inrätt as inte
blott vid de fullständiga trafikstationerna
Lugnås och O steräng utan också vid håll-
p latserna Leksberg, Svaneberg, Äskekärr
och Forshem.

Järnvägsbolaget hade informerat post-
inspektionen om att man skulle anställa
»säsom föreständare för sagda anhaltssta-
tioner personer med de egenskaper att de
äro till poststat ions föreständare lämpliga,
under förutsättning att en var av dem
kommer i ätnjutande av poststationsföre-
standarearvode till ett årligt belopp av 200
kronor».

Postinspekt ionen hade också konkreta
förslag om hur lantbrevbäringsnätet i om-
rådet skulle arrangeras. Även i andra de-
taljer var frägan sä väl utredd att poststy-
relsen kunde fatta beslut i stort sett på
grundval av remissvaret . Förutom poststa-
tionsförestandaren i Vesterbjörsäter, skol-
läraren Anders Wångstedt, blev fem post-
förare skilda från sina kont rakt . Ingen av
dem kom i fråga som lant brevbärare på de
nya linjer som inr ättades i samband med
omorganisationen .

Ända in i det sista var det oklart vilken
dag trafiken skulle börja. Den 16 decem-
ber telegraferade postinspektö ren till
Stockholm att järnvägen »antages öppnas
för allmän trafik adertond e dennes». Pa
eftermiddagen den 17 december kom ett
nytt telegram, följt av ännu ett åtta timmar
senare, d v s kl 22.25 den 17 december.
Aven om tjänstgöringstiderna var annor-
lunda på den t iden är det föga troligt att
det lästes i poststyrelsen förr än pa morgo-
nen den 18 december. D ec berättade att
datum var definitivt bestämt till den
19 december .

D ärmed hade ytterligare en handfull
postanstaltsnamn ti llförts de flera tusen
som posccjänstemän år efter år haft att lära
in. N amn som mänga postt jänstemän lär-
de sig för att behärska konsten att dirigera
posten till adressorten med första postlä-

genhet. En dirigering som blev åtskilligt
enklare efter den stora omläggningen den
12 maj 1968.

Som nämnt s tidigare var Essunga en av
de lantpoststationer som fick vara kvar,
när järnvägen öppnades för t rafik. På järn-
vägsstationen i Essunga kunde man alltså
inte uträtt a några postärenden. Vid tre
andra stationer utmed den nyöppnade ba-
nan fanns på tidtabellen beteckningen ( ej
f .)  De var O um, Sollebrunn och Stan-
num. Beteckningen innebar att poststatio-
nen på kortare eller längre avstånd från
järnvägsstat ionen med samma namn allt-
jämt var en lantpoststation . Eft er hand
blev det förändringar. Låt oss exemplifiera
dett a med Essunga, där önskemålen om en
poststation ocksa i järnvägens hus upp-
fylldes men med bibehållande av den ur -
sprungliga.

D e önskemålen utt rycktes i flera fram-
ställningar till postdirekt ionen i Göteborg
1915 utan framgång. En ny framställning
lämnades av två representant er för petitio-
närerna vid deras besök på postdirektio-
nen i Göteborg den 26 juni 1917. D e be-
gärde att poststat ionen i Essunga by skulle
flytt as till Essunga stat ion. Järnvägens tra-
fikförvalcning meddelade vid den följande
utredningen att järnvägsstationen blivit
t illbyggd och att det fanns kapacitet hos
järnvägspersonalen att under vissa villkor
även sköta posten.

Arendet drog emellertid ut pa tiden , nä-
got som bland annat hängde samman med
de protester som kom från befolkningen i
och kring kyrkbyn. N ils Björnberg i Stora
Järpas förde deras talan i en lång inlaga
den 7 februari 1919 och fem dagar senare
kom en lika omfattande protestskrivelse
frän petitionärer i kyrkbyn med handlan-
den S G Andersson som initiat ivtagare.
D e ville »hos postdirektionen pa det all-
varligaste nedlägga p rotest mot en för-
flyttning, då inga som helst sakskäl tala
därför utan snarare tvärtom ».

Landsfiskalen i Barne distrikt konstate-
rade i sin inlaga den 4 mars 1919 helc sak-
ligt:
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T venne intressegrupper uppträda här som
vanligt skarpt mot varandra och förflyttning av
poststatio nen omlägger endast fördelar och
olägenheter från den ena gruppen till andra.
För mig står saken så, att jag anser, att om
poststation inrättas vid järnvägsstationen, rätt -
visan kräver den nuvarande poststationens bi-
behällande».

Po std irekt ö ren i G ö tebo rg to g fasta p å
dett a i sin fr am ställn in g t ill poststy relsen
d en 23 ap ril 1919. Ett stycke i denna m å
citeras som exem pel p å fr am sy nthet :

»Avständet mellan de bäda poststationerna
skulle ju ej bliva mera än två km, vilket kan
synas relativt ringa. Det är emellert id min
övertygelse att trafiken, på grund av de tätare
förbindelserna med de postföran de bantägen ,
skall om några år hava dragit sig så mycket till
den nya poststationen, att opponenterna själva
skola finna det förmånligare att komma i regel-
bunden förbindelse med den föreslagna nya
poststationen».

M an u tgick m ed and ra o rd från att kon-
serverin gen av den ursp rungliga poststa-
t io nen sku lle b li relat ivt ko rtvarig. Post-
sty relsen beslö t nu att en förenad post-
och järnvägsstat io n m ed nam net Essunga
sku lle inr ätt as i järnvägsstat io nen den 1
augusti 1919. Sam tid igt sku lle den ur-
sp run gliga poststat ionen nam nändras t ill

Essun ga ky rkby . D en föru tsedd a u tveck-
lingen besannades t äm ligen fort och m ed
utgången av sep tem ber 1923 kunde m an
utan stö rr e o lägenhet d ra in poststat io nen
i ky rkbyn , för vilken lant b rukaren O skar
Ed qvist i K art egården hade ansvarat sedan
1906. Essunga var fr ån bö rjan en av vårt
land s äldsta poststat ioner , t illkom m en i
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- .. t•  {
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jun i 1861, sam m a år som regeringens m ed -
givand e att in rät ta poststat ioner började
tilläm pas. D en hade fö re E dqvists ti llt räde
bara haft två föreståndare, näm ligen h and-
landen C N o rd ste d t (1861- 1894) och
dennes d o tt er T ho ra (1894- 1906 ).

D en förenade p ost- och järnvägsstat io-
nen skö tt e t re t rafikp latsförestånd are un-
d er var sin gansk a lång period innan den
avv ecklades d en 12 m aj 1968 i sam band
m ed Po stens ny a t ranspo rt - och sorte-
. . .

rmngso rgam1sat 1o n .
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