
Brevsamlingsställen
av Erik Lindgren

Pa hösten 1892 visade poststyrelsen tvek-
samhet inför en framställning frän postdi-
rektö ren i Stockho lm om att få inr ätta ett
filialpostkontor pa Södermalm utöver de
sju filialpostko nto r som fanns. Tveksam-
heten berodde främst på de dryga ut gifter
för hyra och avlön ing som var förenade
med att inr ätta ett filialpostkontor . I en
framställning till regeringen den 4 oktober
1892 konstaterade poststy relsen  "at t  det
oavvisliga behovet av ökat tillfälle till av-
lämnande av postförsändelser å Söder-
malm skulle kunna tillgodoses därigenom ,
att bö rjan gjo rdes med inr ätt ande av brev-
samlingsställen" .

T ill sådana hade man fått förebilder från
utlandet och nu utbad sig posts ty relsen re-
ger ingens bemynd igande att inr ätta brev -
samlingsställen på platser där det ansågs
erfo rderl igt.

D et var alltså fråga om en ny typ av fast
postanstalt i den dittills förekommande
flo ran , av vilka de mest kända termerna
var it postkont o r, postuppsyningsmans-
p latser, postexped itioner (1849- 1881)
och poststa tioner (sedan 1861).

Att inhämta förebilder från utländska
postverk kan vara klokt. Intern ation ellt
utbyte pa kommunikat ionsomrädet bl ev
efter hand allt vanligare. J ag erinr ar mig
ett besök i Växjö 1972 av avdelningsdi rek-
tö r Ebb e Löfvendahl da han efter tysk fö -
rebild p resenterade förslaget att inr ätta
postställen . Besöket resulterade i att sedan
termen postställe infö rts i det svenska
postverk et , landet s andra posts tälle kom
till i Sandsbro strax norr om Växjö den 17
september 1973, om man kan räkna Svart -
sjö som det första. Många andra följde ef-
ter senare samma höst.

I poststy relsens framställning till rege-
ringen 1892 hette det att brevsamlingsstäl-
lena skulle uteslutande b li avsedda för
mott agande och behandling av avgående
post och o rganisatoriskt närmast likna de
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d itt illsvarande poststationerna. Förestån-
darna skulle anställas genom kontrakt och
de skulle föret rädesvis vara hand lande el-
ler innehavare av större tidningskonto r.
D eras befogenhet skulle omfatt a mott ag-
ning av brev, kort b rev och korsbandsfö r-
sändelser , rekommenderade b rev och
postanvisningar. O m det gick att lösa
t ransport en utan besvärande kostnader
skulle b revsamlingsställena också kunna ta
emot vanliga paket samt sådana med angi-
vet värde av högst 500 kronor.

Befogenheten skulle även omfatt a för-
sändelser till utl andet, dock i vad gällde
paket och postanvisnin gar endast till N or-
ge och D anmark . Vidare skulle fr im ärken
och sparmärken säljas.

Beredningen i regeringen stannade vid
att " uppta de fö reslagna b revsamlingsstäl-
lena säsom poststationer av tredje klas-
sen" . Kungabrevet som gav poststyrelsen
den önskade befogenheten daterades den
28 oktober 1892.

N u började förberedelserna för att in-
t roducera nyheten . D en omfatt ade bland
annat info rmat ion till tidningarna. Kon-
cep tet till den not is som utarbetades av
poststy relsen i augusti 1893 innehö ll i
sto rt sett de fakta som framgått av fram-
ställningen till regeringen men avslöjade
även följande, sedan det poängterats att
någon utdelning av försändelser vid eller
från de nya anordningarna inte skulle ifrä-
gakomma:
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" Enligt vad nu av Generalpoststyrelsen  för-
ordnats, kommer till en början ett dylikt brev-
samlingsställe att den I nästinstundande sep-
tember öppn as i huset nr 16 vid Djurgårds-
slätten .
Efter hand och så snart pågående underhand-
lingar med innehavare av för ändamälet lämp-
ligt belägna lokaler hunni t avslutas, har Post-
styre lsen för avsikt att anordna ytterligare sa-
dana brevsamlingsställen, dels i huvudstaden,
särskilt å Södermalm, och dels inom andra stä-
der, där behov härav gör sig gällande."

Brevsamlingsstället pa Djurgårdsslätt en
blev således landets första. Dess förestån-
dare blev Ellen Emma Elvira Björkelund.
H on fick 40 kr i månaden i ersättning för
bestyret med posten i sitt tidningskonto r
på D jurgården nr 16. Brevsamlingsstället
kallades ' Stockholms Poststation n :o I"

t ill seklets slut och Stockholm 9 till och
med september 1931 då det drogs in. Er-
sättningen blev då en postexpedition.

D et första brevsamlingsstället följdes
snart av flera. Så! unda inr ättades den 16
oktober 1893 ett i huset nr 75A vid
H ornsgatan med benämningen "Stock-
holms Poststation n :o II " och ett den 1
november 1893 i huset nr 25 E vid Folk-
ungagatan med benämningen "Stock-
holms Poststat ion n :o  I I ' .

D et blev sammanlagt tre brevsamlings-
ställen under introduktionsäret, alla i hu-
vudstaden. Men det var snudd på att Mal-

mö hade fått två sådana lika tidigt som det
första i Stockholm.

Bakgrunden var en förfrågan i ett brev
från poststyrelsens kanslibyrå den 15 april
1893 ti ll postkon toret i Malmö "huruvida
behovet kan anses påkalla att inom Malm ö
inr ättas en eller flera poststationer av tred-
je klassen (så kallade brevsamlingsstäl-
len)" . H ugo Winroth, som månaden dess-
förinnan blivit utnämnd till postd irektor i
Malmo efter 25 ärs tjänstgorin g vid post-
styrelsen, gjorde genast en undersökning
och kom i sitt svar till poststyrelsen den 5
augusti 1893 med friska ideer.

Enligt hans äsikt "m äste det , med avse-
ende å Malmö stads utsträckning så väl i
söder som öster, anses högst behövligt, att
ett dylikt brevsamlingsställe inrättas såväl
i södra som östra förstaden. Svårigheten
har emellert id varit att finna personer, vil-
ka, lämpliga att bestrida föreständarebe-
fattningen för de ifrågasatta brevsamlings-
ställena, tillika haft att erbjuda en passan-
de lokal med cent ralt läge."

Men Winroth var inte främmande för
en okonvent ionell lösning av det probl e-
met och kände sig inte bund en av de ur-
sprungliga propåerna att som föreståndare
anlita " handlande med öppen bod eller in-
nehavare av störr e tidn ingskonto r" . H an
hemställde i stället att poststyrelsen skulle
låta förena brevsamlingsställen med andra
och tredje distriktets polisstationer i Mal-
mö, belägna i södra resp östra förstaden.
Som föreståndare önskade han polisstat io-
nernas föreståndare, på söder överkonsta-
peln O lof Jönsson Strömberg och på öster
överkonstapeln Gustaf Svensson, vardera
med 400 kronor i årsarvode. Ti ll hemstäl-
lan bifogade Winroth ett intyg från polis-
mästaren om att denne hade givit sitt till-
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Medgivande av polismästaren i Malmö att överkonstaplarna fick vara föreståndare för brevsam-
lingsställen.

stånd t ill en sådan förening. Ö vriga bila-
gor i postd irektö rens skrivelse omfattade
bland annat en uppgift om folkmängden
inom de o lika stadsdelarna och po lisdi-
st rikten i Malmö . D ärav framgick att ca
19 500 invånare skulle finnas inom det
södra b revsamlingsställets uppsamlin gs-
område och ca 11 000 inom det östra.

W in ro th var mycket noggrann i sin
framställning och redovisade också o rsa-
ken till att öst ra polisstat ionen hade ett
läge, som vid flyktigt påseende på den i
ärendet medföljande kart an int e föreföll så
centralt som det var i verkligheten . H an
betonade särskilt , "att po lisstat ionerna
måste ligga så centralt som det låter sig
gö ra, varför det ur den synpu nkten ei gar-
na kan vara möjligt att till inr ymmande av
brevsamlingsställena finna bättre lokaler" .
H an skyndade sig att tillägga:

" D et tord e bö ra framhållas, att det är sörjt för
att vederbörande ko rrespondenter kom ma att

hava sin egen ingang ti ll brevsam lingsställena,
så att de icke på något sätt behöva komma 1

berö ring med de anhållna.
Vad beträffar de föreslagna perso nernas lämp-
lighet för befat tningarna, torde det b liva svårt
att b land perso ner , som sk ulle vilja åtaga sig at t
sköta befat tn ingen såsom föreståndare för
brevsam lingsställe, uppleta någon, som skulle
kunna mäta sig med berörde överkonstaplar,
varjämte deras befa ttn ing sasom pol isstations-
föreståndare gö r, att de med högst få undantag,
vid vilka t illfällen en annan överko nstapel t rä-
der i deras ställe, äro från stat io nen frånva-
rande" .

Postd irektö ren tyckte s bädda väl fö r bifall
t ill sin framställning och inbakade fö rsik-
tigtvis även en hemställan att poststy relsen
sku lle bemyndiga honom

a t t fö r postkonto rets räkning inköpa tva spar-
vagnsbiljett er för år , vilka skulle begagnas av
de postbetjänte, som tingo i uppdrag at t av-
häm ta posterna å brevsam lingsställena, en
ko st nad , som per är emellert id kommer att be-
lö pa sig ti ll endast 37 krono r 50 öre" .
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Ent usiasm präglade postd irekt örens brev.
D et avslutades med hemställan att tid -
punkten för att inr ätta b revsamlingsställe-
na skulle fastställas ti ll den 1 september .
D etta var ingen o rimlighet eftersom fram-
ställn ingen gjo rdes den 5 augusti och in-
komststämplades i poststyrelsen den 9 au-
gusti 1893. Men på den punkten ville det
sig int e trots att egentl igen alla detaljer var
klara på det lokala p lanet. En sekreterare i
poststy relsen skrev nämligen i ett under-
handsbrev den 11 augusti 1893 att han

"på vederbörlig befallning, härigenom skolat
meddela, att Kungl.Styrel sen har för avsikt att
framdeles, och sedan från andra håll bebådade
framställningar i liknande mål hunnit ingå, i ett
sammanhang upptaga dessa ärenden till pröv-
ning. Följaktligen kan öppnande av brevsam-
lingsställe i Malmö så snart som den I nästin-
stundande september icke vara at t emotse" .

D en p rövn ingen tycktes inte gälla brev-
sam lingsställena i Stockho lm , där, utöver
det på D jurgårdsslätt en den 1 september
1893, inr ätt ades ytterligare två samma
höst . Malmö fick sina båda första den 1
ap ril 1894, benämnda " Malmö, Fören-
ingsgatan" , resp " Malmö, Ö st ra Förstads-
gatan" . D enna beteckning bibehölls till
och med juni 1908, dä brevsaml ingsstället
på Föreningsgatan byttes ut mot ett filial-
postkonto r. D en andra p rimören behö ll
ursp runglig status ända till och med sep-
tember 1926, varefter termen blev post-
konto r . T re andra brevsamlingsställen
hann inr ättas i Malmö under den fö rhäl-
landevis ko rt a tidsperiod som denna inno-
vation befanns vara motiverad .

D et faktum att poliser blev avtalsan-
ställda postfun ktionärer har int e undgått
den histo rieskrivare som ägnat sig åt po lis-
väsendets utveckling i vara syd liga nejder .
I boken " Malmö Po lis 1874 - 1949" kan
man läsa följande :

" Från början hade under åtskilliga år den över-
konstapel, som förestod distriktet, även tjänst-
gjort som poststationsförestandare. Poliskon -
toret hade således använts både för polisens
och postens ändamål. N är postverket senare
själv omhändert og de postala göromålen,
vanns en då behövlig ökning av utrymmet för
polisen" .

Ett av de båda fallen kan vara värt att stu-
dera när det gäller den fo rtsatta utveck-
lingen fö r brevsamlingsstället och slutet på
samarbete t med po lisen . Postdirektör
H ugo Wi nro th skrev den 30 oktober 1915
ti ll poststy relsen att rö relsen vid b revsam-
lin gsstä llet hade " varit stadd i ständig ök-
nin g". U pp börden hade ökat från ca 3 500
kr år 1900 till ca 22 500 kr är 1914 ( under
en stabil tid i jämförelse med våra dagars
" natu rliga" inflation). A llmänhetens av-
delning var mycket t rång och obekväm,
framhl l W in roth och fann det

"s yn nerligen angeläget att , sä snart lägligt till-
fälle komme att erbjudas, skilja brevsamlings-
stället från polisstationen och inrymma det-
samma i lokal, som mera än den nuvarande kan
anses svara mot förhållandena och rörelsens
storlek."

H an tillade :

"Allenast härigenom torde det vara möjligt att
för längre tid kunna tillbakahålla krav pa inrät-
tande av ytterligare fullständiga postanstalter i
Malm6" .

Efter avslutad ut redning beslöt poststyrel-
sen att skilsmässan från po lisen skulle ge-
nomföra s den 1 ap ril 1916. D a övertog
folkskolläraren N ils J H agström brevsam-
lingsstället och lät in rätt a det i en fastighet
i hö rnet av Lunda- och Sallerupsvägarna.
H an hade tidi gare varit före standare för
b revsamlingsstället M almö 4 men blev
" övert alig" genom dess omo rganisation
till postkon to r den 1 december 19 15.

D et b lev natur ligt nog huvudstaden
som fick det ojämförligt stö rsta ant alet
b revsamlingsställen . Bort sett från Malmö
in rättades inga brevsamlingsställen utan-
för Stockho lm förrän efter sekelskiftet. År
1900 fanns det bara ått a totalt , varav sex i
Stockho lm, men under seklets förs ta
lustrum ti llkom to lv nya. Ar 1902 in rätta -
des sålunda ett i Malmö, två i H almstad ,
och ett i Jönköping och följande år två i
N orrköp ing, ett i Karlskrona, ett i U ppsa-
la samt ytterligare ett i Malmö .

En samman ställn ing i posts ty relsen ar
19 18 visade att det då fanns 2 1 brevsam-
lingsställen med tolv o lika o rtnamn,
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H almstad, H elsingborg, Karlskrona, Mal-
mö, Göteborg, Jönköping, N orrköping,
Liljeho lmen, Stockholm, Borlänge, U pp-
sala och Ö rebro. Föreståndarnas yrken
varierade. H andlandena dominerade men
titlarna direktör, fröken och fru förekom
också.

Man kan notera att Jönköping fick sitt
första brevsamlingsställe den 1 december
1902 trots att en framställning gjordes nä-
ra tio år t idigare. Det var fabrikant erna A
Lindström och G N Rydman i Dunkehal-
lar som skrev ti ll poststy relsen den 9 janu-
ari 1893. T rots att några sädana anord-
ningar ännu inte hunnit inrätt as använde
de termen " brevuppsamlingsställe" i an-
sökan . D en gav bland annat följande in-
formation för poststyrelsens bedömn ing
av hur motiverad den var :

"Stadsdelen D unkehallar, belägen å J önkö-
pings stads område till dess cent rum cirka
3 800 fot från stadens planlagda område och
cirka 8 C O fot frän postkontoret, bebos av
mellan I 500 och 1 6 personer, har inom sina
gränser många smärre fabriker, såsom snickeri-
fabrik, brunstens- och benmjölsfabrik, bleck-
kärlsfabr ik, filfabri k och tallbarrsoljefabrik,
garveri, ora ngeri samt mänga kvarnar. Det an-
tal ankommande brev i ll Dunkehallar och som
passerar Jönk öpings postkontor, har efter
verkställd räkning visat sig i medeltal utgöra
232 stycken i veckan förutom tidningar och
tidskrifter ; antalet avgaende kan ej exakt upp-
givas, men det finns grundad anledning upp-
skatta antalet till en femtedel mera än ankom-
mande."

T ill synes utan någon närmare undersök-
ning försåg poststyrelsen framställningen
med följande paskrift : ' 1893 den 13 janu-
ari anm i K. Gps och skulle annoteras och
förvaras bland andra inkomna dylika
framställningar" . Den tycks ha förvarats
länge, ja kanske utan att alls behandlas vi-
dare. Jag råkade få se den under mitt arbe-
te med minnesboken till Postens 350-ärs-
jubileum.

Den har i varje fall inte samman förts
med det nya ärende som ledde till att Jön -
köping fick sitt första brevsamlingsställe
den 1 decemb er 1902. Initiativet togs den
gången i ett brev den 5 juni 1902 av Pontus
Steen i N ordst römska Bokhandeln. H an

hade telegraminlämn ingsbyrä i sin affär
vid Barn arpsgatan 23 och var villig att sva-
ra för ett brevsamlingsställe mot 600 kro-
nor i årsersättning utöver 2 % på sålda fri-
märken. Till saken hör att postmästare J A
O lsson själv hade kont aktat bokhandlaren
sedan postinspektionen blivit anmodad av
poststy relsen att " inkomma med utred-
ning och ytt rande i fråga om anordnande
inom väst ra stadsdelen i Jönköping av en
3 :e klassens poststation" . Denna anmodan
berodde på att postmästaren ansett det be-
hövligt med " rymligare och i synnerhet
mera cent ralt belägna lokaler" för det an-
rika postkontoret i Jönkö ping. H an hade
nog tänkt sig att få detta flyttat och mo-
derniserat men inte förutsett att frågan i
stället skulle lösas genom ett brevsam-
lingsställe.

Tolv industriföretag, däribland Munk-
sjö Aktiebolag och Jön köpings Västra
Tändst icksfabrik framhöll i ett brev till
poststyrelsen den 10 juni 1902 at t bokhan-
deln var lämplig plats för ett brevsam-
lingsställe. Postinspektör E Wennstr öm
lät sig övertyga personligen genom att be-
söka Jönköping och poststyrelsen beslöt
den 7 november 1902 att brevsamlingsstäl-
let skulle inrättas. Det flytt ades efter dry gt
sex år till Ö stra Storgatan 94 och organise-
rades om till postst ation den I oktober
1941.

Ett andra brevsamlingsställe fick Jönkö-
ping så sent som den I december 1931.
Även om statist iken visar att brevsam-
lingsställena redan var på nedgång, fort -
satt e man att inrätta ett och annat. Sålunda
inr ätt ades två i Göteborg den I juli 1935
och ytterligare ett (Göteborg 20) den 1 juli
1936. Poststy relsen uttalade i en PM den 1
december 1937 efter redovisning av var de
da 13 befintlig a brevsamlingsställena var
belägna, att sådana " icke torde vidare
komma att inrätt as" .

T oppen i fråga om brevsamlingsställen
nådde man 1910, då det fanns 24. N ågra
nya tillkom och några avvecklades men et-
ter 1935 sjön k ant alet snabbt. Det som ha-
de inr ättats i N orrköping 1903 fanns kvar
till och med november 1948 och landets
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Detta är den framställning från bokhandlare Pontus Steen  som  ledde till att Jönköping samtidig t
med Halmstad blev först efter Malmö att få ett brevsamlingsställe utanför huvudstaden.

båda sista brevsamlingsställen organisera-
des som poststat ioner 1950, Karlskrona 3
den I februari och H almstad 4 den 7 de-
cember.

I H elsingborg inrättades det första
brevsamlingsstället med 1908 års ingång.
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mistisk i sin framställning den 15 juni 1907
och föreslog at t brevsamlingsstäl len skulle
inrätt as vid Södergatan, i Tågaborg och i
Statt ena. Tf postinspektor Ol of Thormark
tillfogade följande: " Postinspektionen an-



ser brevsamlingsstället i södra stadsdelen
behövligt , varemot med de bägge andra
tills vidare synes kunna anstå." Det skulle
dröja mer än nio år innan ett andra brev-
samlingsställe öppnades i H elsingborg och
ytt erligare elva år innan det t redje kom till
stånd .

D et gavs avslag på fler, t ex i Gävle. En
framställning redan den 29 november 1892
av handlanden Axel Schollin åberopade
" Kungl Maj :ts nådiga brev om inr ätt ande
av brevsamlingsställen" och försågs efter
några dagar med anteckningen "skulle an-
noteras samt i särskilt konvolut förvaras" .
Efter påminnelse den 12 april 1894 från
Schollin remitterades ansökan t ill post-
mästaren i Gävle. H ans skäl för avstyrkan
var bland annat följande:

"O m en dylik postanstalt skall i stad förenas
med en handelsrörelse kan befaras att den kor-
responderande allmänhetens int ressen skola
bliva tillbakasatta för köpmannens, som helt
visst skall i främsta rummet låta sig angeläget
vara tillgodose och sköta sin affär, varav hans
existens beror, varvid postt rafikanterna ej tor-
de kunna bliva så väl betjänade som vederbör
och varvid de nu äro vana  vid  anlitande av
postkont oret" .

H andläggaren i poststyrelsen gjorde emel-
lert id vid denna text marginalanteckning-
en " ej något vägande skäl" . Andra skäl i
det avstyrkande, tre foliosidor långa re-
missvaret vägde väl så mycket mera och
den 13 november 1894 pätecknades ären-
det " ansågs ej böra till vidare ätgärd föran-
leda" . N got brevsamlingsställe med be-
teckningen Gävle 2 kom alltså inte till
stånd men däremot inrättades en poststa-
tion i Bomhus den 1 december 1894, vil-
ken benämndes Gävle 2 fran den 1 juli
1926.

I motsats t ill postmästaren i Gävle till-
styrkte postmästaren i Kristianstad en
framställning från korrespondenter på
Ö stermalm i april 1907. Förslaget innebar
en lösning som skilde sig från tidigare
tillämpade. Postmästaren föreslog nämli-
gen handlanden H O Bergström till före-
ståndare för brevsamlingsstället på 10 mi-
nuters gangväg fran postkon toret. Ett ut-
d rag ur O lof Thormarks kommentar för-

klarar vartör poststyrelsen vid föredrag-
ningen den 13 augusti 1907 inte ansåg att
ärendet borde föranleda till vidare åtgärd :

" H andlanden Bergström är ordinarie postbe-
tjänt . Postinspektion en kan icke tillsty rka, att
han, som vill kvarstå säsom postbetjänt, anta-
ges till poststationsförstandare ; och icke heller
anser postinspekt ion en hans hust ru kunna an-
tagas.
I O stermalm med ett 30-tal större byggnader
bo omkring 1880 personer. D är finnas enligt
uppgift : 1 större, I medelstor och flera små
diverseaffärer, I mindre mekanisk verkstad, I
smidesverkstad , 1 brädaffär, 1 ritkontor. 1 in-
strumentfabrik och en del mindre verkstäder
för ol ika yrken . Alla bankkonto ren äro belägna
inom gamla staden . N är affärsmännen i O ster-
malm för sina bankaffärer mäste besöka gamla
staden, skulle de tvivelsutan till större delen
anlita postkontore t där" .

Borås är också en av de städer där ett för-
sök att få ett brevsamlingsställe gjordes
förgäves. Ett öppet brev i Borås tidning
till postverket den 15 augusti 1910 frägade
"om det ej skulle vara lämpligt , att i någon
eller några av de större frän postkon toret
avlägsna stadsdelarna, inrätta filialpost-
kontor eller s k brevinlämni n gsställen" .
Redaktionen anmärkte i en fotnot att
b revsamlingsställen har man ju i brevlå-

dorna, som äro någorlunda jämt fördelade

D O R A S T I D N I N G

Måndagen den 15 Augusti 19 10
sal a er.

T ill postverket !
Di n u Bor i s st a ds in nevänar ean tal

vuxi t till ötver 20,000, fr äg as om det
ej sku.lle rnra liimpli g t . a tt i nå gon el-
ler ni gra at de större fr än postkon toret
aflägsna sta dsdelarn e , inrä t ta filial-
ko tko tor e[ler s. k .  bretinlä ming s-
ställen. H almsta d t. ex . . som h a r mi n-
dre invi nare än Bori s har for lung e se-
dan inrä t tat sädaa .

I n t r e s s e r a d .
+

Vi h i ila före a t t denn a fr i ga ä r för
tidigt väck t . Brefsam lingssta llen Ma r
m a n j u i b re t l l or a , som ä ro n äg or -
In da j amt fördelade öfver hela st aden.

R e d .

Detta öppna brev ledde efter avstyrkande av
postmästaren i Borås inte till någon åtgärd av
posts tyrelsen.
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över hela staden" . Postmästaren i Borås
ansåg i ett brev till poststyrelsen att något
brevsam lingsställe inte var "av behovet
påkallat" och poststyrelsen beslöt den 13
december 1910 att ärendet inte skulle för-
anleda vidare åtgärd .

Två gånger, dels 1915 och dels 1926,
gjordes framställning om att ett brevsam-
lingsställe skulle inr ätt as i stadsdelen Kär-
leken i H almstad . Det blev avslag båda
gångerna, vid det sista tillfället med moti-
veringen att samhället Kärleken till stor
del var " bebott av s k småfolk, som till
avsevärd del ha arbete vid Slottsmöllans
fabriker och tegelbruk".

D en 1 februari 1933 öppnades ett brev-
samlingsställe  vid  Stockholms O stra sta-
tion i Stockholm-Roslagens järnvägars
nybyggnad. Avtal slöts med järnvägsbola-
get "v ilket ätog sigat tullförbinda sin per-
sonal att handha postgöromålen vid brev-
samlingsstället allt enligt de regler, som
jämlikt avtalen mellan Generalpoststyrel-
sen och enskilda järn vägsförvaltningar
gälla beträffande förenade järnvägs- och
poststationer" . Aven i Kalmar inrättades
ett brevsamlingsställe, förenat med järnvä-
gen . Det öppnades den 1 november 1933,
fick namnet Kalmar 2 och förlades till
Kalmar södra järn vägsstation vid järn-
vägslinjerna N ässjö - Kalmar och Kal-
mar - Emmaboda.

Ett med järn väg förenat brevsamlings-
ställe var ingalunda någon nyhet. Redan
den 1 december 1902 öppnades brevsam-
lingsstället H alms tad 2, inry mt i H alm-
stads no rra järnvägsstations expeditions-
lokal. Järnvägens station smästare A L
Sandström ansvarade  för  postservicen. Ef-
ter hans avgång 1912 uppehöll ett kon-
torsbiträde befattni ngen men Järnvägssty-
relsen meddelade i ett brev den 18 februari
1913 att göromålen var mycket betung an-
de för expeditionsperson alen . D et blev
skilsmässa med april månads utgång 1913
och brevsamlingsstället flyttades till en
handelsbutik i närheten .

Även med Televerket förekom samar-
bete. Brevsamlingsstället N ynäshamn 2
inrätt ades sålunda den 1 september 1923 i
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tjänstebostaden för förr ädsbiträ det vid te-
legrafverkets verkstad. Tillkomsten av
detta brevsamlingsstäl le bidrog till att
poststation en med namnet N ynäsgård
samtidigt kunde avvecklas.

Brevsamlingsställena hölls i allmänhet
öppna alla dagar så som fallet var med
andra postanstalter. Föreståndaren för
Sundsvall 2 ville emellert id int e utan högre
ersättning tjänstgöra pa sön- och helgda-
gar . Poststy relsen medgav att brevsam-
lingsstället skulle få " hållas öppet allenast
å söckendagar, dock under förutsättning
att någon olägenhet för korrespondenter-
na därigenom icke uppkommer" . Från
och med den 15 maj 1921 tillämpades
helgdagsstängningen vid Sundsvall 2.

Poststationen i Domnarvet omorganise-
rades vid 1908 års ingång till ett brevsam-
lingsställe och ändrade samti digt namn till
Borlänge 2. N är detta organiserades som
poststat ion den 1 oktober 1931 blev dess
namn åter Domnarvet. Det var således en
förhållandevis liten ort som hade ett brev-
samlingsställe under en period, medan de
flesta andra låg i större städer. Ett ännu
mera markant undantag var brevsamlings-
stället Frostavallen i Skåne, inr ättat så sent
som den 7 december 1940 och indraget
den 31 augusti 1949. Värdinnan på Frosta-
vallens gästgard fung erade som förestan -
dare med täta byten av innehavare. U r
postdirektion ens framställning om att fa
d ra in brevsam lingsstället citeras följande:

" RGrelsen vid postanstalten ifraga har allt id va-
r it mycket obetyd lig och brevsamli ngsstället
har huvudsakligen fungerat som in lämnings-
postanstalt fö r vanliga brevförsändelser från
ledning och personal vid den av Föreningen
Skidfrämjand et drivna hotell- och restaurang-
anläggningen på ort en samt från t illfälliga be-
sö kare vid den bekant a spo rt - och turist-
p latsen."

Et t för hemortsamlande filatelister intres-
sant fall avgjordes i samband med indrag-
ning av brevsamlingsstället i Frostavallen.

Ledaren för Skidfrämjandets anlä gg-
ningar i Frostavallen, konsul A Könsberg,
utt alade inför indragningen "en ent rägen
önskan att den nuvarande poststämpeln



finge behållas och användas vid avstämp-
ling av avgående vanliga brevförsändel-
ser" . Postdirektionen ansäg inte att bifall
härt ill skulle föranleda " några särskilda
olägenheter ur posttjänstens synp un kt" .
Vid det följande remissförfarandet pätala-
de poststyrelsens II byrå att ett bifall inte
torde " kunna undgå att medföra mindre
önskvärda konsekvenser, enär turistan-
läggningens namn ju icke kommer att vara
postadress" . En kompromiss vore dock
tänkvärd och II byrån tillade att postom-
bud hade tilldelats " datumstämpel, där så-
väl namnet å den postanstalt, med vilken
post utväxlas, som postombudets benäm-
ning angivits" . Så var bl a fallet med post-
ombuden i Kebnekaise och Saltolu okta
och man var inte främmande för en lik-
nande anordning för Frostavallen, men
ansåg att ett beslut om en sådan stämpel
borde " fatt as endast därest synnerligen

starka skäl tala för detsamma" .
Postmästaren i Eslöv föreslog en stäm-

pel med beteckningen " H öör Frosta-
vallen" , men konsul Könsberg frånt rädde
önskemälet om att fa bibehälla datum-
stämpeln. D et blev alltsa inte nagot nytt
t illskott i dett a fall till hemortsam larnas
albumblad .

Till raden av namn i brevsamlingsställe-
nas datumstämplar får man också lägga
Liljeholmen. Teodor H olm, som var post-
mästare i Liljeholme n 1904-1917, fick
uppleva att brevsamlingsstället med be-
teckningen Liljeholmen 2 inr ättades den 1
juni 1906. N är det organiserades om till en
poststa tion drygt 20 är senare, blev nam-
net ändrat till G röndal. Då var Teodor
H olm pensionerad sedan fyra år tillbaka.
Jag tror att han skulle ha betecknat brev-
samlingsställenas halvsekellånga period
som en parentes i Postens historia.
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