
Postförmedling
till Ljungskile i mitten

av 1860-talet
En studie initierad av brev

från Viktor Rydberg till familjen
S. A. Hedlund

av Lennart Gabrielsson

Vår store skald Viktor Rydberg var somma-
ren är 1866 i behov av rekreation för att
komma tillrätta med sitt återkommande
svårmod. Han tillbringade därför tillsam-
mans med sin pudel Mufti några veckor
kring månadsskiftet juli-augusti i Ljungskile.
Badorten hade rekommenderats av hans
vän och välgörare, den bekante utgivaren av
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidnin g,
Sven Adolf Hedlund, som ett tidigare år vis-
tats där med hustru och svärfader.

Färden från Göteborg gick först med
hjulångaren Uddevalla till Stenungsund.
Därifrån blev han rodd över till Stenungsön
väster därom, för att nästa dag därifrån ta
ångaren Örn - den enda kustbåt som an-
löpte Ljungskile. Skalden anlände till sitt
resmål onsdagen den 25 juli sent på efter-
middagen.

Före avresan från Göteborg hade Ryd-
berg inte försäkrat sig om någon bostad.
Vid ankomsten till bryggan i Ljungskile fick
han emellertid hjälp av en för hon om obe-
kant person, rektor Carl Samuel Hultström
från Vänersborg, och blev sommargäst hos
handlaren Anders Larsson. Under vistelsen i
Ljungskile brevväxlade Viktor Rydbe rg fli-
tigt med familjen Hedlund.

LEN NART GABRIELSSON är

född i Ljungskile är 1936. Han avlade officers-
examen 1958. Efter att ha genomgätt Militärhg -
skolan och tjänstgjort vid förband, skolor och

staber pensionerades han som överstelöjtnant
mst och sektionschef vid Högkvarteret är 1996.

Han har publicerat Fran camp ementsp lats t ill

militärt samhälle, Backamo  1816-1913 (2 0 0 0 ) samt
ett antal artiklar  i  diverse skrifter.

Korrespondensen ger en inblick i hur
postverksamheten var ordnad under 186o-ta-
lets mitt. Resan och ankomsten samt
postförbindelserna redovisades i ett brev
den 26 juli. Det mest intressanta brevet är
dock daterat fem dagar senare och adres-
serat till fru Stina Hedlund. Rydberg beskri-
ver på ett fängslande sätt bl.a. sina upplevel-
ser av postens ankomst till orten. Jag citerar
ur brevet:

"Efter att hafva tillbragt ett par timmar i Simmers-
röds vackra park med att betrakta den guldglittrande
Lj ungskile-viken och i annotationsbok göra anteck-
ning ar till öfversätt ning en af Faust (tyf ru Hedlund
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skall tro: här är man fl itig med besked; här arbetar
man oupphörligt, när man inte latas), vandrade j ag
framemot 6-tiden, dd posten plägar komma, tillbaka
till min bostad, postkontoret, i hopp att direkte och
egenhändigt f å ur postväskan uppfs ka ett alldeles
f ärskt bref från Bj urslätt. N är j ag kommit ned på
landsvägen, var det f örsta, som j agfi ck se, postiljonen
på sin kärra. Solen sken på hans posthorn, läderbälte
och sabelfäste, piskan smällde, dammet rök kring
hj ulen och M ufti kilade under argeste skall efter
karetan, liksom han velat säga: 'stanna krabat, ty du
har i väskan något, som tillhör min herre'."

Något postkontor fanns ej i Ljungskile, en
poststation öppnades, men först med ingång-
en av är 1875. Rydberg har säledes använt be-
greppet postkontor i en mer allmän mening:
lokalen där man inlämnade och avhämtade sin
post. Hur fungerade då postförmedlingen
till orten i mitten av 186o-talet?

Minst två postlinjer passerade förbi
Ljungskile, dels paketposten med utsträck-
ning till Norge, dels den vanliga postföring-
en med bl.a. lösväskor. För att förstå den
fortsatta redogörelsen torde det vara nöd-
vändigt att ha en uppfattning om vägnätet i
södra Bohuslän och postlinjernas sträck-
ning. Dessa har för tiden omkring är 175 0 re-
dovisats av Eliz Lundin i "Postvägar". På
den av honom renritade kartan har emeller-
tid en vägsträcka nordost om Kungälv ute-
lämnats och man får den uppfattningen att
vägen istället passerat Göta älv cirka en
svensk mil öster om staden .

Originalkartan anger dock en vägsträck-
ning under namnet "Kongelf" och den
framgår tydligt på lantmätare Torsten
Lohms karta av är 1733, som utgjort under-
lag härför. Några större förändringar av väg-
nätet skedde ej de närmaste roo ären.

Paketpost från Göteborg mot Norge för-
des från Kungälv omedelbart väster om
Göta älv genom Romelanda och Västerlan-
da socknar till Holmens gästgivaregård syd-
väst om Lilla Edet. Därifrån fortsatte linjen
(över Hasteröd och Backamo mötesplats)
via Asens gästgiveri, Ljungskile samt Gro-
heds gästgiveri  till  Uddevalla (bil d 1). Ors a-
ken till att den en halv mil längre vägen
över Holmen valdes, var att man ville und-

vika stigningen vid Grössbacka söder om
Smedseröds gästgiveri - men framför allt de
branta backarna öster om Svenshögen, som
ansågs vara de värsta i hela Bohuslän (se
bild 3). Posten kördes norrut frän Asen  till
Grohed och sydostut från Asen till Holmen
av den från Grinneröds socken, som efter
anbudsauktion antogs av kronolänsmannen
för uppdraget.

Den vanliga posten kördes av postförare
från avdelade posthemman den backiga
Kungsvägen från Kungälv över Smedseröds
gästgiveri via Svenshögen till Asens gästgi-
ven .

I ett beslut av den 3o mars 1847 fastställ-
des en ny sträckning för en del av den gam-
la "Kungsvägen" från Göteborg: "i en sam-
manhängande L inie fran Gästgifvaregarden
A sen till Södra H ufveröd  . . .  till undvikande af
Svenshögen m fl Backar". Den nya vägen var
klar till är 1852, men den gamla postfö-
ringslinjen för paketpost bibehölls i mer än
tio år, vilket framgår av "Tidtabell för post-
gang ä linien Göteborg - Svinesund ", utgi-
ven av Generalpoststyrelsen den 19 januari
1865. Kanske den nyöppnade vägsträckan
ännu ej ansetts farbar för paketposten. Efter
vägomläggningen flyttades postlinjen och
milstenarna från Kungsvägen till den sträck-
ning väg E 6 hade före motorvägsbygget
mellan Stora Höga och Ljungskile (bild 3).

Poststationerna i bl.a. Ljungskile och
Ucklum etablerades först den 1 januari år
1875. Lägg märke till stavn ingen "J ungskile"
på kartan . I den stämpel som den förste
poststationsföreståndaren, handlanden 0 .
A. Fröberg, erhöll den n januari 1875 stava-
des namnet korrekt - Ljungskile.

Enligt Generalpoststyrelsens beslut av
den 5 april 1866, gällde frän maj mänads in-
gång detta år tidtabellen på s. 1o6 för den
vanliga posten ä linjen Göteborg - Ström-
stad.

Viktor Rydberg nämner sin avsikt att
själv fiska upp sina ankommande brev ur en
väska. Enligt gällande bestämmelser förde
närliggande postkontor förteckning över
mottagare av s.k. lösväska . Till Ljungskile
fördes kanske flera olika sådana väskor, dels
för "tjänsteposten", som bl.a. lämnades till
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Bild 1. Utdrag ur postkarta av år 1875. (Vägen Asen - Holmen st reckad av författaren)

hovrättskommissarien och kronolänsman-
nen Johan Fredrik Frankenberg på Hälle
gård, dels för privatpost till enskilda perso-
ner med adress Ljungskile. Väskorna var för-
sedda med lås och kunde endast öppnas av
ansvarig mottagare. Handlanden Larsson
svarade för mottagande och avsändande
samt öppnandet av väskan med privatpos-
ten . Skalden hade alltså ingen möjlighet att
på egen hand ta brev ur säcken, utan fick
liksom alla andra vänta på att herr Larsson
eller hans son lämnade ut breven. Rydberg
beskriver på ett målande sätt postutdelning-
en i "hökareboden":

"N är j ag kom in pd postkontoret, som tillika uppfyllde
den vackra bestämmelsen att vara hökarebod, stod
bakom disken min värds rödhårige och f örhoppnings-
f ulle son, postsekreteraren, med viktig min sorterande
bre.fven, medan boden var f ull af väntande tj änstean-
dar, som efterfrågade bref till deras herrskap . j a här är
ett  bref till  fru Gegerfelt, der är ett till rektor Winkrans,
der äro två till hr Schill er o.s.v, 0.s.v."

Herbert Christenson redovisar i smn be-
skrivning av Fräkne härad ett "Postfö rar-
Beställnings-Bref" som förvarades på Helle-
sås hemman. I anslutning härtill anger han
det för troligt, att posten fördes av hemma-
nen i Grinneröd mellan Åsen och Uddeval-
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Bild 2. Utdrag ur t idtabell för postgången på linjen Göteborg - St römstad sommaren år 1866.
( Postens arkiv, skrivelse nummer 18, 5 april 1866.)
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la - en sträcka om drygt 2 mil. Av 1866 ärs
tidtabell framgår att postföraren från Qya-
troneröds, Lyckans och Hellesås posthem-
man i Grinneröds socken hade att forsla
posten  1.3/ 16 mil. Enligt 1859 ärs reviderade
tidtabell för posten anges avståndet mellan
gästgivaregårdarna på Åsen och Grohed till

1.1/ 8 mil. Denna lilla skillnad i avstånd tor-
de kunna förklaras med en ändrad och nå-
got längre vägsträckning för att undvika
backar, eller att en ny mätning av sträckan
skett.

Av 1866 ärs tabell får man det intrycket
att posten fördes mellan de olika grupperna

Bild 3. Skiss över postföringslinjen år 1866 från
Göteborg norrut , delen från Båtslycke hemman i Spekeröds socken t ill Uddevalla.
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av posthemman . Avståndet mellan Hellesäs
i Grinneröds socken och Torkelseröd i Fors-
hälla socken var dock drygt 2 gamla svenska
mil. Posthemmanen i Grinneröd låg nämli-
gen 3-5 kilometer söder om Asen och inte
kring  vägskälet där (jämför "Postvägar").
Kuskarna från Grinneröds posthemman för-
de säkerligen posten mellan Åsens och Gro-
heds gästgivaregärdar, varvid lösväskor från
och till Ljungskile medföljde.

För postbefordran mellan Grohed och
Uddevalla postkontor svarade alltså Hofva
(i 1866 ärs tidtabell felaktigt benämnt Höga)
och Torkelseröds hemman i Forshälla sock-
en . Mellan Smedseröds och Åsens gäst-
givaregärdar ansvarade därmed Bätslycke
posthemman i Spekeröds socken .

Förmedlades då lösväskorna till Ljung-
skile från postkontoret i Uddevalla eller
Kungälv eller från båda?

Den 31 juli är 1866 var en tisdag, en dag
då postturen passerade Ljungskile säväl sö-
der- som norrifrån. Post till Viktor Rydberg
skulle alltså ha kunnat komma med post-
skjutsen söderifrån . Men i så fall hade den
anlänt omkring klockan 6 pd morgonen. Skal-
den omtalar att han, efter att ha tillbringat
några timmar i Simmersröds park - kanske i
vad som lokalt kallades San-Souci - begav
sig hem för att passa postforan när den an-
lände vid 6-tiden. Rydbe rg hade säkerligen
inte tillbringat ett antal timmar tidigt på
morgonen vid Simmersröd, utan under den
förhoppningsvis varma delen av dagen. Det
måste alltså vara eftermiddagen, när post
med den södergående postturen från Udde-
valla passerade, som skalden åsyftar.

Lösväskan till Ljungskile från Uddevalla
kan dock ha innehållit post från Göteborg,
som cirka 12 timmar tidigare passerat söder-
ifrån. Det förefaller vara en onödig omväg.
Varför fördes posten till Viktor Rydberg och
andra denna väg? En orsak kan vara adres-
seringen. Enligt bestämmelserna för avsän-
dande av post till orter med lösväska, skulle
avsändaren som adress ange det postkontor
varifrån lösväskan avsändes och därunder
ange orten, vars lösväska skulle användas
för vidarebefordran. Skalden uppger i sitt

brev av den 26 juli: ". .. min adress är Udde-
valla och Lj ungskile."

Denna adressering kan ha styrts av att
lösväskor för Ljungskile enbart utväxlades
med Uddevalla postkontor. Av handlingar i
Postens arkiv har ej kunnat utrönas varifrån
väskor förmedlades är 1866. Enligt 1872 ärs
postlexikon utväxlade Ljungskile lösväskor
såväl med Uddevalla som Kungälvs post-
kontor. Kanske någon betydelsefull badgäst
från Göteborg uppmärksammat Poststyrel-
sen på omvägen över Uddevalla och lyckats
utverka förmedling såväl söder- som norri-
från ? Önskemålet hörsammades i så fall se-
nast är 1872.

Fick då Viktor Rydberg något brev med
postturen den 31 juli? Det brev som refere-
rats fortsätter: "Jag blef otalig och utbrast: 'men

finns det då icke ett till mig? och svaret blef ett
bleklagt  nej .

Men vänta ett slag. Om man läser vidare
i texten, har Viktor Rydberg gått upp på sitt
rum och påbörjat ett brev när något händer:

"Medan j ag anställde denna betraktelse, knackade det
på dörren; min värds lj uslagda, vänliga och sluga
anlete uppenbarade sigförmig och -- hvilk en öfver-
raskning! -  han höll ett bref i handen, f örk larande att
hans drummel till son icke hade riktigt f örstått att lösa
utanskriften. Denna var då också temligen hierogly-
fisk f ör ett ovandt öga och titulaturen  . ..  var allt nog
benig f or en postsekreterare i Lj ungskile""

Hur löd då utanskriften, som herr Larssons
son inte kunnat tolka? Jo, titulaturen som
ovan ersatts med punkter redovisar Viktor
Rydberg i sitt brev och den fullständiga
adresseringen bör ha varit :
Litteratören, Widtberömde och Välaktade Maestro
Vittorio
Uddevalla
Lj ungskile

Antalet badgäster i Ljungskile var troligen
inte så många och Viktor Rydberg var säker-
ligen en bekant person inom Göteborgs
Handels- och Sjöfartstidnings spridnings-
område, men man måste ändå tillerkänna
handlare Larsson en viss detektivförmåga,
för att han till sist löste problemet.
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En fråga kvarstår härmed obesvarad : var
låg "postkontoret" i Ljungskile, dvs. Anders
Larssons handelsbod? I sitt brev av den 26
juli uppger Rydberg: 'Jag bor hos hr Larsson
nära badbassängen".

Vägen från Simmersröd anslöt till lands-
vägen vid den senare uppförda fastigheten
Cederström - enligt såväl Topografiska
Corpsens karta frän är 1844 som kartan i

badortsprospektet frän är 1891 (bil d 4). I väg-
skälet träffade troligen Viktor Rydberg på
postforan på dess väg till Larssons handels-
bod. Skjutsens instannande och överläm-
nandet av lösväskan omnämner han ej i
brevet. Det hade skalden säkerligen redo-
visat på samma målande sätt som ekipagets
färd och aktiviteterna i handelsboden - om
han varit åskådare härtill. När sedan Ryd-

Bild 4 . Utdrag ur karta ingående i
" Prospekt öfver Ljungskile Klimatiska Kurort och Hafsbadanstalt " , 1891.

70 Simmersröd gird
78 Cederström
85 Nyborg
87 Lineholm
93 Ulri ksdal

KanLassin°
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Bild 5. Fotografi västerifrån över del av Ljungskile. Fast igheten Lineholm inramad.
(Foto: Robert Lindahl. Ljungskileortens hembygdsförenings arkiv, bild nr 1192.)

berg kom in i handelsboden har Larssons
son öppnat väskan , börjat sortera posten,
börjat to lka adresseringen och lämna ut
brev till vän tande kunder. Postkusken hade
således hunnit köra ett stycke sedan Ryd-
berg träffade på foran och lösväskan hade
överlämnats, kvitterats och öppnats. "Post-
kon toret" låg säkerligen ett stycke söder om
tillfartsvägen från Simmersröd, sannolikt i
närheten av vägskälet vid Ulriksdal.

N ågon uppgift om var Larssons handels-
bod låg, har ej kunnat återfinnas. Anders
Larsson , som varit gästgivare på Åsen , flyt-
tade omkring är 1859 till fastigheten Line-
holm. Av husförhörslängder för ären 1865
och 1866 framgär, att han då var bosatt där.
H uset revs när Bohusbanan byggdes i bör-
jan av 19oo-talet. Frägan är emellertid om
handelsboden fanns i Lineholm eller i an-
nan byggnad .

Enligt vissa uppgifter skall Viktor Ryd-

berg ha bott i tom rummet på nuvarande
fastigheten Strömsborg, belägen mellan vä-
gen och ån norr om Ulriksdal. På ett fo-
tografi (jämf r bild 5) - trol igen frän 1870-ta-
let - skymtar ett enkelt hus, möjligen med
vind . Kartan (s. 109) visar en mindre, icke
numrerad byggnad. Byggnadens bottenyta
torde ha varit liten med hänsyn till tomtens
storlek. D et är synnerligen tveksamt om här
in rymts en handelsbod samt uthyrnings-
rum . N ågra sådana finns ej heller angivna i
Prospektet . Det nuvarande huset med sitt
torn har uppförts först efter sekelskiftet -
vindflöjeln pä torn ets topp anger är 1905.

Låt mig emellertid peka på några andra
alternativ för Larssons handelsbod. Poststa-
tionen , som öppnades är 1875, inrymdes i
fastigheten Ny borg, där Fröberg i samband
härmed erhöll gästgiverirättigheter - men
byggnaden fanns ej är 1866 i varje fall in te i
den utformningen . H andel har senare bedri-
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vits i Ulriksdal och Stranda/a, som låg när-
mare badbassängen, men verksamheten där
är av senare datum.

När Anders Larsson är 187o flyttade till
Simmersröd övertogs Lineholm och Lars-
sons handelslägenhet av 0 . A. Fröberg, se-
nare poststationsföreståndare och gästgiva-
re. Dennes änka star är 1891 som ägare av Li-
neholm och hyrde ut flera rum till sommar-
gäster. Enligt prospektet för badorten fram-
går att Lineholm var en tvåvåningsbyggnad.
Av husförhörslängder för 1890-talet kan
man utläsa, att fru Fröberg och två systrar
samt länsman Lindskog med hustru och son
samtidigt var bosatta i fastigheten. Byggna-
den, som troligen hade samma utformning
redan år r866, torde ha haft utrymme för så-
väl handelsbod, familjebostäder som rum
för uthyrning till sommargäster.

Med den tidens begrepp om avstånd,
bör även Lineholm kunna anses ligga nära
badbassängen . I ett förhörsprotokoll från
Kungl. Bohus Läns Regemente angående en
incident vid handelsboden uppges denna
ligga "vid" och inte "i" Ljungskile. Samman-
taget kan man dra den slutsatsen, att An-
ders Larssons handelsbod med utväxlings-
ställe för postväskor var belägen i fastighe-
ten  Lineholm.  Det var där Viktor Rydberg
bodde under några veckor sommaren r866.
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