Posten
Lite posthistoria
Sveriges första postlinje upprättades 1620 på sträckan Stockholm-Markaryd-Hamburg. 1636
skapades postverket och samtidigt kom ett beslut om att ett postväsende byggt på stafettsystemet, som redan fanns på kontinenten, skulle inrättas i alla svenska provinser. Man skapade
postlinjer genom att tillsätta en postbonde, vars gård benämndes posthemman, på varannan eller var tredje mil efter landsvägarna. Postbonden hade skyldighet att vidarebefordra posten
men i gengäld slapp han vissa skjutsskyldigheter och andra pålagor. Efter en tid fick han också en viss kontant ersättning. Det var som regel postbondens dräng som sprang med postsäcken och när denne närmade sig nästa posthemman blåste han i posthornet så att den som skulle
ta över postsäcken kunde göra sig redo. Den som sprang med postsäcken var tvungen att hinna en mil på två timmar annars kunde han få fängelse i åtta dagar med bara vatten och bröd
som kost. För att snabba upp posthanteringen bestämdes det från centralt håll 1646 att posten
skulle vidarebefordras med hjälp av ryttare. Det var inte helt riskfritt att vidarebefordra brev
vid den här tiden, så den ridande postiljonen hade en sabel som skydd vid eventuellt överfall.
Så småningom byttes sabeln ut mot en pistol.

Poststationen i Bodarne på gränsen mellan Närke och Västergötland. Okänd fotograf.
Efter det att postverket kom till 1636 inrättades ett 80-tal postkontor varav de flesta låg i
städerna. Det allra första postkontoret lär ha varit det
i Bodarne på gränsen mellan Närke och Västergötland. Även Hova fick tidigt ett postkontor. I slutet
av 1700-talet och början på 1800-talet var det vanligt
att pensionerade militärer blev utsedda till postförvaltare vid postkontoren.
Poststämpel från Ramundeboda 1859

I Finnerödja har det funnits posthemman i Halla och Sågdammen. De låg i närheten av postkontoret i Ramundeboda (Bodarne) och hade skyldighet att hålla två hästar var för postbefordran. Ytterligare posthemman fanns bland annat i Gatan, Bråten och Slottsbolet.

Beställningsbrev från 1826 för postförare Olof Olofsson i Slottsbolet.
Från posthemmanet i Slottsbolet finns ett beställningsbrev från 1826 bevarat (då stavades
namnet på hemmanet Släsfbolet). Eivor Rickardsson som bott på gården berättade för mig att
brevet gällde hennes mans morfars farfar Olof Olofsson. Det var noga reglerat vilka förpliktelser en postförare hade. Det gamla dokumentet är inte helt lätt att läsa men Eivor har lyckats
tolka det mesta av texten och hennes tolkning följer nedan.

Postförare-Beställnings-Brev
”Som Åboen a´?/12-ls Mantal Krono Skatte Släsfbolet Hofva? Skaraborgs Län Olof Olofsson
är antagen och förordnad att vara Postförare. Så skall han veta sin skyldighet vara, att med all
omsorg och trohet redeligen och väl föra och sköta posten, samt därvid i synnerhet följande
iakttaga.
1:0 Vid postväskans emottagande, antingen å Post-Kontoriet eller av ankommande postförare,
skall han noga efterse om väskan är hel, väl låst och förseglad, samt, om den annorlunda
befinnes, å Post-Kontoriet giva det Postförvaltaren tillkänna, vilken då genast bör sätta den i

behörig ordning, men vid väskans emottagande, av ankommande Postförare / uppvises för
honom om fel eller skada derå timat, då händelse av så vådelig beskaffenhet, vid ankomsten
till nästa Postförare, densamma om väskans beskaffenhet underrättas och så ifrån Postförare
till Postförare allt till närmaste Postförvaltare, för vilken händelsen uppgives tilllika med
Postförarens namn, som den först anmält, på vilket sätt även förhålles enär en Postförare
förmärker att annan Postförare sig försummat, eller eljest på något sätt emot sin plikt felat
haver. Om Postföraren sådant icke iakttager, plikte för försummelsen En R:dr. Banko och
vare dessutom ansvarig för vad som utur väskan finnes vara förekommit.
2:0 Bör han med ett täcke eller dyligt förvara väskan för väta, och noga akta att den icke,
varken vid Postombyte eller eljest, stötes, kastas eller vräks, utan måste den med all
varsamhet hanteras.
3:0 Får han icke låta väskan komma i främmande händer, eller av någon annan än Postföraren
öppnas, brev därutur uttagas eller inläggas.
4:0 Han måste underhålla goda och starka posthästar, samt, då postiljon icke medföljer, till
postens förande för ingen del nyttja kvinnfolk, minderåriga eller vanföre, utan antingen duglig
postdräng, för vilkens fel och försummelse vid postföringen han bliver ansvarig, eller ock
själv posten fortskaffa.
5:0 När postimmen instundar bör Postföraren vara färdig klädd och hava posthästen i
beredskap, samt utan ringaste dröjsmål fortskynda, vare sig natt eller dag, gott eller svårt
väder, icke låta sig vägen av någon uppehållas, mindre å något ställe med posten inresa, och ej
använda mer än En och en fjärdedels timme på milen när vägarna äro goda, och En ock en
halv timme när de äro besvärlige, vid En R:dr Banko plikt av sin lön för varje därutöver
försummad timme, så framt icke alltför stort mörker och så djupa vägar och yrsnö infaller, att
det varit omöjligt komma så fort fram som föreskrivit är. Finnes försummelse hos
Postförarens dräng, uttages väl plikten av postlegan, dock må Postföraren sig detsamma av
Drängens lön gottgöra.
6:0 Under postföringen bör han hava postvapnet å bröstet och posthornet med sig, vari han
blåser då han avreser ifrån, eller ankommer till ett postkontor, även när någon honom på
vägen möter, och när han nalkas ombytsställen.
7:0 De lösa brev och väskor samt postpenningar som till honom, utan att förorsaka ringaste
tidsspillan, levereras, skall han väl och riktigt nästa ombyte framskaffa och ifrån sig lämna.
8:0 Tager han svikligen bort brev eller penningar, betale det åter, och för missgärningen plikte
med kroppen. Sammaledes om han borttager läder av postväskan, remmar, lås eller andra dess
tillbehör.
9:0 Vid Post-inspektorens årliga och ordinarie post-ransaknings-resa, i Distriktet, åligger det
Postföraren, enligt s.d.Kongl.Cancelli-Collegii Instruction den 16 feb. 1707 för PostInspektorerne och Kongl.Maj:ts Nådiga brev av den 5 maj 1824, att kostnadsfritt lämna
honom nödig skjuts fram och tillbaka. Allt detta skall Postföraren Olof Olofsson taga i akt och
hörsamligen efterleva, samt för övrigt sig redligen och väl förhålla, vetande att postförandet är
ett angeläget verk till Kongl. Maj:ts tjänst och för det allmänna bästa. Varemot han kommer
att njuta den vedergällning och andra förmåner för postförandet som Kongl.Maj:ts Rådigt
förordnat haver.

Stockholm av Kongl. Över-post-Direktionen den 25 januari 1826
På Dragande Kall och Embetets vägnar”

Postdiligenser
Under några år i början på 1700-talet gjordes försök med postdiligenser. Det var Karl XII som
ville förverkliga en gammal tanke genom att förena postväsendet med gästgiverirörelsen. Förslaget väckte starkt motstånd hos gästgivarna så när kungen stupade 1718 upphörde försöket.
Först 1831 började man med reguljär postbefordran med diligenser. Diligensen var en stor
fyrhjulig täckt vagn som drogs av två hästar och på kuskbocken satt två personer. I vagnen
transporterades post, gods och pengar till bankerna. Hästarna byttes ut efter några mil. Det
fanns också möjlighet för folk att följa med diligensen. Man köpte en diligensbiljett och priset
beräknades efter en gammal svensk mil som var 10,69 km lång. Priset var 1 riksdaler och 20
öre per mil. ”Snällpost” som skulle fort fram kördes med tvåhjulig vagn eller om det var krig
med ridande kurir. På varje diligens fanns en låst låda där man kunde posta sina brev. Brev
kunde också lämnas in på diligenskontoren. De närmaste dilligenskontoren för Finnerödjabornas del fanns i Hova och Bodarne. Det fanns en postdiligens som gick sträckan Finnerödja –
Kristinehamn – Karlstad – Charlottenberg.

Postdiligens. Okänd fotograf.
När järnvägsbyggandet kom igång i mitten på 1850-talet öppnades helt nya möjligheter för
posttransporter och 1858 bestämdes det att ”järnväg som användes till allmän trafik också
skulle användas för postbefordran”. De hästdragna postdiligenserna blev under några år ett
komplement till järnvägen men 1888 upphörde diligensverksamheten helt. När diligenstrafiken var som störst år 1866 fanns det 271 ekipage ute på de svenska vägarna.

Finnerödjas första postkontor
Allt eftersom järnvägen byggdes ut fick det gamla systemet med postbönder allt mindre betydelse och 1861 beslutade riksdagen att succesivt avveckla verksamheten. Då fanns det 740
posthemman runt om i landet. Tio år senare försvann den sista postbonden. I stället för posthemman infördes nu poststationer som till en början förlades till järnvägsstationerna. Redan
1860 hade sockenstämman i Finnerödja försökt få en poststation till socknen. Den ville man
ha förlagd till skolhuset vid Paradistorg och till förståndare hade man på förslag den ordinarie
skolläraren J. Svenzon. Länsstyrelsen i Mariestad tyckte inte det var nödvändigt med en poststation i Finnerödja eftersom det redan fanns en i både Ramundeboda och Hova. Det blev avslag men två år senare fick Finnerödja ändå sitt postkontor. När postkontoret i Bodarne lades
ner den 31 oktober 1862 blev Laxå utan postservice några månader till förmån för Finnerödja.
Förvaltningspostkontoret i Finnerödja öppnades den 1 november 1862. Postkontoret fick sin
lokal i det nybyggda stationshuset och dess förste chef blev Carl Jonas Reinhold Elgenstierna.
Han stannade till december 1866 då han fick en motsvarande tjänst i Laxå, som nu fått ett
förvaltningspostkontor på Finnerödjas bekostnad. Postkontoret i Finnerödja degraderades till
en förenad post- och järnvägsstation. Ett förvaltningspostkontor var avsett för orter med lite
större befolkning och hade en egen föreståndare medan en poststation förestods av stinsen.
Ansvarig för postservicen i Finnerödja blev nu stinsen Christian Paco von Hårleman och ända
fram till 1952 var det stinsen som var chef för både post- och järnvägsstationen. Finnerödjas
poststation hade beteckningen klass I eftersom den låg vid järnvägen och fick sin post med
tåg. Poststationer med beteckning klass II fick sin post på annat sätt.

Finnerödja järnvägsstation som den såg ut 1863. Okänd fotograf.
På 1860-talet sattes det upp svartlackerade brevlådor vid stationerna där folk kunde posta sina
brev. På lådorna stod ” Tömmes 5 minuter före postförande bantågs afgång”.

Lantbrevbärare
Lantbrevbäring började införas i Sverige efter ett beslut i riksdagen 1877. Till en början var
det gående brevbärare men i slutet på 1880-talet blev det vanligt att de åkte hästskjuts. I början på 1900-talet blev cykeln ett alternativ till hästen. Gående brevbärare fick 70 öre milen
efter den gamla milen och 63 öre milen efter den nya. Den nya milen infördes 1889. Brevbäraren skulle klara att gå en mil på tre timmar
En föregångare till Finnerödjas lantbrevbärare var kyrkvaktare Karl Johan Post. Varje söndagsmorgon gick han till järnvägsstationen för att hämta den post som kommit under veckan.
Efter gudstjänstens slut kungjordes det högtidligt från predikstolen att: ”följande personer hava brev att avhämta”. De som blev upplästa fick sedan gå till kyrkvaktare Post, som stod vid
utgången. Innan man fick sina brev fick man betala en avgift på ett öre per försändelse till
kyrkvaktaren. I Finnerödjaboken nämns mångsysslaren Jan Andersson i Borjan (1811 – 1875)
som brevbärare men på vilket sätt han delade ut post framgår inte. Jan Andersson var förutom
brevbärare även sockenskräddare, auktionsförrättare, boutredningsman, föreståndare för
sockenmagasinet, advokat vid häradsrätten, ledare av kyrkosången innan orgeln fanns, fjärdingsman, barnalärare mm.

Jan Andersson i Borjan var en mycket anlitad förtroendeman. Okänd fotograf.
Den första lantbrevbärarlinjen i Finnerödja kom till stånd 1904 och det blev de boende efter
sträckan Finnerödja – Vallsjöbol som blev lyckligt lottade med att få posten hemburen till sig.
I nästan 50 år utgick lantbrevbärarlinjerna från stationshuset där brevbärarna fick samsas med
järnvägspersonal och resenärer om utrymmet. Arbetsförhållandena var inte de bästa. Mer om
det längre fram. Den först anställde lantbrevbäraren blev Anders Gustaf Palm, Paradistorg.
Palm blev också Finnerödjas förste kommunalfullmäktige ordförande 1918, ett uppdrag han
hade fram till sin död 1936. En annan tidig brevbärare var Axel Nordling som anställdes
1906. Han gick i pension 1947 och hade då cyklat en sträcka som motsvarade 4½ gånger runt
jorden. Han tjänstgjorde på linjen Finnerödja – Skagersholm – Sandåsen – Trehörningen.
Trots att han bara hade en arm, efter en olyckshändelse, klarade han av sitt arbete på den drygt
tre mil långa rundan. För sin långa tjänstgöring fick han motta Patriotiska sällskapets medalj.
Axel Nordling hade också uppdrag som fjärdingsman. Hans efterträdare på linjen blev sonen
Gunnar Nordling.

Anders Gustaf Palms ansökan till brevbärartjänsten.

Anders Gustaf Palm lämnar post till ”naturdoktorn” Teodor Malmberg i Rosendalen.
Okänd fotograf.

Lantbrevbärare Axel Nordling. Okänd fotograf.
På kommunalstämman den 2 februari 1913 kom frågan upp om att inrätta ytterligare en postlinje i Finnerödja förutom de två som redan fanns. Förslaget var att linjen skulle gå över Gatan, Nyborg, Grönelid och Anderstorp. Stämman tillsatte en kommitté för att utreda frågan
och på nästa kommunalstämma två månader senare redogjorde kommittén för vad den kommit fram till. Man påpekade att det bodde ca 600 personer i den del av Finnerödja som ännu
inte hade någon postlinje. Dessa personer fick ta sig till Finnerödja station bäst de kunde för
att hämta sin post. Många hade över en mil till stationen och det säger sig självt att man inte
hämtade sin post varje dag eller ens varje vecka. Det hade till följd att viktiga brev kunde
komma fram för sent vilket i sin tur ställde till problem för den enskilde. Kommittén föreslog
därför att postlinjen skulle utökas jämfört med det första förslaget. Kommunalstämman beslutade att man skulle anhålla hos Kungliga Generalpoststyrelsen att få öppna en ny postlinje i
Finnerödja med en sträckning som skulle gå över Gatan – Forkebackens handelsbod – Vällervattnet – Bergsmossen – Bäckedalens skola – Hallan – Nyborg – Rom – Bäckefallet – Kvarnsjöfallet – Grönelid – Skinnarängen – Fallet – Anderstorps handelsbod – Åna folkskola.
Under samma kommunalstämma bestämdes att man skulle anhålla om att få ändra sträckningen på linjen Finnerödja – Sandåsen för att få med ytterligare några gårdar. Det nya förslaget var att linjen skulle gå över Östra Finnerödja (intill Kyrkan) – Backerud – Kvarntorps
folkskola – Kvarnbolet – Herrgårdsfallet – Styvanäs – Lindesnäs – Warganilstorp – Sandåsen
– Norra Karlstorp – Nolåsen – Lindås kronojägarboställe – Torpstället – Trehörningen – Trehörningsängen. De nya sträckorna beviljades. Tre år senare tillkom en fjärde linje som gick

från Finnerödja över Kyrkhävden – Högshult – Barrud – Ramsnäs. I december 1916 anställdes Knut Forsell på sistnämnda linje och han tjänade 3 kr per dag under det år han arbetade
som brevbärare. Forsell drev också en läskedrycksfabrik i samhället. En annan tidig
brevbärare var Gustav Pettersson som anställdes i januari 1920. Pettersson körde samma linje
som Forsell hade kört. Till en början två dagar i veckan för att så småningom få utökat till
fyra dagar. Från 1910-talet och många år framåt åkte Erik Jakobsson, känd som post-Erik
eller post-Erker, från Tived till Finnerödja varje onsdags- och lördagskväll för att hämta Tivedsbornas post. De första åren åkte han häst och vagn men bytte senare upp sig till bil, en
Chevrolet.
Från första början delades posten ut en eller ett par gånger i veckan. När Mariestadstidningen
började komma ut tre gånger per vecka fick postverket hänga med i svängarna och utöka till
tre turer. I slutet på 1930-talet fanns det fyra lantbrevbärarlinjer varav en med dagliga turer.
På 1940-talet utökades antalet linjer till fem. Dessa var:
1. Finnerödja – Nyborg – Backgården
2. Finnerödja – Ramsnäs – Barrud
3. Finnerödja – Björkmarken
4. Finnerödja – Vallsjöbol
5. Finnerödja – Skagersholm – Trehörningen

Lantbrevbärare Gustav Pettersson. Foto från 1920-talet, okänd fotograf.
Den första kvinnliga brevbäraren i Finnerödja blev Svea Gustavsson som anställdes omkring
1936. Hon efterträdde Anders Gustaf Palm på den 23 km långa linjen Finnerödja – Vallsjöbol.
I en tidningsintervju från 1951 berättar hon att ”hon trivs med jobbet men att det kan bli
stretigt i backarna mot Mobäcken och Ersbacken”. Hon tyckte att vägarna blivit bättre på
senare år, jämfört med när hon började, men erkände att maken William ibland fick ta över
när väglaget blev alltför dåligt på vintern. Vintertid hände det att hon kunde få skjuts med häst
och släde av någon som bodde efter linjen.

Svea Gustavsson lärdes upp av Anders Gustav Palm. Fotot tillhör Matts Williamson.
Under åren 1951 – 1962 körde Arne Sjöstedt post på linjen Finnerödja-Nyborg-BackgårdenBergsmossen. De första åren var det cykel som gällde men i mitten på 1950-talet köpte han en
moped och det underlättade arbetet en hel del. Posten skulle fram till varje pris oavsett väglag
och det hände att han fick spänna på sig skidorna och ta posten i en ryggsäck. Ett par gånger
fick han även åka taxi på postverkets bekostnad.
Första stoppet på linjen var Oljeberget där det inte var helt riskfritt att lämna post. Vid
åtminstone ett tillfälle var inte grinden in till området helt stängd utan vakthunden kunde
smita ut och bita Arne i benet. Det blev till att uppsöka sjukvården för att få en stelkrampsspruta – men först efter att posten delats ut. Turen fortsatte sedan förbi Brinkängen, Brinkås,
Gatfallet, Gatan och Forkebacken. Där kunde Henning Jansson mer känd under namnet
”Intagarn” stå och vänta på sin post. Intagarn var en riktig skogskarl och en känd profil i
trakten. 1955 fick Arne följa med radiomannen Lars Madsén hem till ”Intagarn” där Madsén
skulle göra en intervju med detta original. Efter Forkebacken blev det till att streta uppför
backarna mot Ekebacken och Nyborg där linjen vände. Han for tillbaka en bit och fortsatte
sedan till Poseborgan, Hallebäcken och Bäckedalens skola. De första åren som Arne körde på
linjen var skolan fortfarande i bruk. Linjen fortsatte till Halla och Backgården där postlådorna
satt på en lång rad. Den lilla affären i Backgården fick posten inburen till disken. Nu var det
bara slutetappen kvar som gick längs rikssexan ett par kilometer innan turen svängde av mot
Bergsmossen och Södra Kulla. I Södra Kulla bodde konstnären Gösta Chatham med sin fru
Alva och där blev det ofta en trevlig pratstund. Turen fortsatte till Norra och Södra Vellervattnet och sista stoppet var Höglundslycka där familjen Dahlberg bodde.

Den nyblivne lantbrevbäraren Arne Sjöstedt 1951. Foto Gunhild Sjöstedt.
Förr när kommunikationerna var dåliga och de flesta ute på landet saknade både telefon och
bil var lantbrevbärarna en länk till civilisationen. Det var mycket information som utbyttes vid
brevlådorna eller vid köksborden. När pensioner och barnbidrag betaldes ut blev lantbrevbärarna ofta inbjudna på kaffe. Det kunde bli många koppar på en dag. För att arbetsdagen inte
skulle bli alltför lång och kunderna få sin post i rimlig tid fick man ibland be att få komma in
någon dag senare i stället. Det blev ganska billigt att bjuda Sjöstedt på kaffe eftersom han
tidigt i ungdomen hade fördruckit sig på den varan. Numera ville han bara ha ”silverte” (kokt
vatten). Att lantbrevbärarna var mycket uppskattade fick de bevis på vid jultid. Då ville var
och varannan postkund ge en liten julklapp. Vanligast var chokladaskar och julgrupper men
även pengar, julkärvar, charkprodukter och julgranar kunde det bli.
Den 1 oktober 1956 slogs linjerna Finnerödja – Björkmarken och Finnerödja – Ramsnäs ihop och samtidigt
utökades utbärningen till sex dagar i veckan på den nya
linjen. I och med detta fick alla som bodde utefter
lantbrevbärarlinjerna i Finnerödja samma service. De
två lantbrevbärarna, som kört linjerna som skulle slås
ihop, ansåg att de inte skulle orka med den långa turen
på 43 km och sa därför upp sig. Den ene var Gustav
Pettersson på linjen Finnerödja – Ramsnäs med 37 år i
yrket och den andre var Gunnar Johansson på linjen
Finnerödja – Björkmarken med 13 års tjänst. Gustav
Pettersson fick för sin långa tjänstgöring ta emot en
guldmedalj för nit och redlighet i rikets tjänst.

Ceremonin hölls på Davidssons pensionat och medaljen överlämnades av chefen för Västra
postdistriktet Arvid Linnäs, Göteborg. Som ny brevbärare anställdes Eldroy Engvall.

Gunnar Johansson och Gustav Pettersson avtackades 1956. Foto Arne Sjöstedt.

Besvärliga arbetsförhållanden får en lösning
Som tidigare nämnts var det ganska besvärliga arbetsförhållanden för lantbrevbärarna vid
Finnerödja station. Posten fick de sortera i väntsalen mitt bland resenärerna som väntade på
tåget. År 1932 togs frågan upp i kommunalnämnden om att försöka hitta en lämpligare lokal
för posten men inget hände. Fyra år senare ansågs de sanitära olägenheterna så stora att nämnden bad tjänsteläkaren i Hova, dr Sjöberg, att komma till Finnerödja station. Där skulle han på
ort och ställe bilda sig en uppfattning om det lämpliga i att lägga post på det smutsiga golvet.
Uppenbarligen resulterade det besöket inte i någon förbättring eftersom kommunalfullmäktige
tog upp saken 1939. Det skulle dock dröja till 1944 innan brevbärarna fick en drägligare
arbetsmiljö. I samband med en ombyggnad av stationshuset det året fick de ett eget utrymme,
men de var fortfarande trångbodda. I april 1950 började man äntligen se en permanent lösning
på postens problem. Då ansökte Konsum om att få bygga en ny fastighet på samma tomt som
den gamla låg på. Fastigheten var tänkt att inrymma lokaler för både en ny konsumaffär och
för posten. Ansökan beviljades och 1951 påbörjades bygget. Den siste kombinerade post- och
stationschefen vid järnvägsstationen blev stinsen Samuel Kling och de sista brevbärarna som
jobbade där var Svea Gustavsson, Gunnar Nordling, Gustav Pettersson, Arne Sjöstedt och
Gunnar Johansson. Samtliga brevbärare flyttade med till den nya postlokalen.

Ett protokollsutdrag från 1939. I näst sista stycket framgår det hur dålig arbetsmiljön för
lantbrevbärarna var.

Ritning över järnvägsstationen från 1944. Innan dess hade brevbärarna inte haft något eget
utrymme för postsorteringen.

Nya Posten

Posten flyttade till nya lokaler på Tivedsvägen 2 år 1952. Okänd fotograf.

Natten till den 1 april 1952 flyttade posten från järnvägsstationen till sina nya fina lokaler på
Tivedsvägen 2. När posten öppnade på morgonen hade man inte hunnit få allt på plats. Bland
annat saknade man något så viktigt som stolar till personalen. I en lokaltidning lämnade signaturen Cato följande referat från den nyöppnade posten: ”Genom den pampiga porten kommer
man in i en mindre vestibul och därifrån direkt in i postlokalen. Som sig bör delar den obligatoriska disken lokalen i allmänhetens och tjänstemännens två avdelningar. Trevlig golvbeläggning, ljusa färger på väggar och tak, stora fönster mot vägen utanför och modern lysrörsbelysning samverkar till ett behagligt intryck”.
I den mindre vestibulen som nämndes i referatet fanns 110 postfack som var till för de som
bodde i samhället. Vid sidan av expeditionslokalen låg brevbärarnas sorteringsrum som visade sig vara för litet redan från början för de fem lantbrevbärarna. Marginellt bättre blev det
när två av linjerna slogs ihop till en 1956. Då blev det en person mindre att trängas med men
postmängden var ju densamma. Varje morgon fick någon av brevbärarna ta den gula postkärran, som stod på baksidan, och vandra ner till stationen för att hämta dagens post som kom
med sjutåget. På kvällen skedde det omvända. Då skulle avgående post ner till kvällståget.

Tegelbyggnaden till vänster är postens lokaler. Postkärran stod parkerad under trappen när
den inte användes. Foto Arne Sjöstedt.
Tillförordnad chef de första månaderna var Gösta Jonsson och han hade till sin hjälp AnnaMärta Abrahamsson, som även hade tjänstgjort vid järnvägsstationen, och Kerstin Liljenberg.
I oktober 1952 anställdes Greta Eriksson som stationsmästare. Posten räknade med en årsomsättning på ca 7 miljoner de första åren. Jordgubbsodlarna och Domänverket var de stora kunderna.

Gustav Pettersson, Ingrid Johansson och William Gustavsson är redo att ta emot morgonens
post. Mannen vid postkärran är okänd. Foto Arne Sjöstedt.

Greta Eriksson tillträdde som stationsmästare i oktober 1952. Foto Arne Sjöstedt.
Öppettiderna för posten har varierat under årens lopp och förr var det fullmäktige som begärde ändringar hos postmästaren i Töreboda. Ett exempel är från 1947 då man ville få posttiden
på eftermiddagen ändrad och utökad från 16.00 – 17.00 till 16.30 – 18.00. Anledningen till att

man ville förlänga öppettiderna på eftermiddagen var att många slutade sina arbeten kl.17. De
hann följaktligen inte uträtta sina postärenden innan posten stängde. Man hade även önskemål
om att de boende i samhället skulle få post två gånger per dag (gällde de som hade postfack).
1953 var öppettiderna åter uppe till debatt i fullmäktige och man begärde hos postmästaren att
posten skulle hålla öppet 8.30 – 9.00, 11.00 – 14.00 och 16.00 – 17.30 samt att postutbäring
skulle anordnas i samhället. Postutbäringen blev det avslag på. Hösten 1963 tog fullmäktige
åter upp frågan om postutbäring i samhället och året därpå fick Finnerödja äntligen en brevbärarlinje för enbart tätorten. Margareta Nordling anställdes som brevbärare och hon blev
därmed tredje generationen Nordling med arbetsplats på posten i Finnerödja. Hon efterträddes
av systrarna Berit och Ingrid Erixon innan Dagny Skjaevesland tog över.

1962 slogs tre linjer ihop till en och Gunnar Nordling fick en 11 mil lång sträcka att köra som
gick över Herrängen-Kavelbron-Korsbacken-Backgården-Skagersholm-Sandbäcken-Kvarntorp-Backerud. När Nordling kom till Tivedsgården nöjde han sig inte med att lämna posten i
receptionen utan delade personligen ut posten till de gamla, en service som uppskattades.
1977 började Laxå kommun med social service genom lantbrevbärarna. Det var egentligen
inget nytt för lantbrevbärarna hade alltid gett de gamla en hjälpande hand genom att bära in
ved och vatten, fylla i blanketter och köra hem medicinlådor.

Posten flyttar 1972

Posten flyttade till nya lokaler i f.d. järnhandeln 1972. Foto Postmuseum.

Interiör från postens nya lokal i f.d. järnhandeln. Okänd fotograf.
Efter tjugo år i lokalen intill Konsum var det dags för nästa flytt nu till den före detta järnhandeln knappt hundra meter längre upp på Tivedsvägen. Lokalen hyrdes av byggmästare Åke
Hull. Öppningen av den nya postlokalen skedde den 13 november 1972 och dagen till ära
bjöds kunderna på kaffe. Posten fick en tredubbling av ytan från 65 till 200 kvm. Postkontoret
var toppmodernt inrett med ordentliga utrymmen för de nio hel- eller deltidsanställda posttjänstemännen med stationsmästare Erling Pilkvist i spetsen.
Vid tiden för flytten fanns det bara två lantbrevbärarlinjer om ca 10 mil vardera. 1972 fanns
det 646 hushåll som betjänades av posten i Finnerödja. 295 låg efter lantbrevbärarlinjerna,
320 betjänades av brevbären i samhället och 30 hade postbox. Årsomsättningen detta året låg
runt 30 miljoner kronor.

Stationsmästare Erling Pilkvist till vänster tillsammans med sin personal. Bredvid Erling står
Ingrid Öhrman, Berit Persson, Mona Persson, okänd, Gunnar Nordling och sittande AnnaMärta Höglind. Okänd fotograf.

1976 går Gunnar Nordling i pension efter 29 år. 70 år tidigare anställdes hans far Axel
Nordling vid posten i Finnerödja. En lång familjetradition tog därmed slut. Gunnar Norling
står med blommor i handen och till vänster om honom postens föreståndare Erling Pilkvist.
Okänd fotograf.

Dubbla postrån
Under loppet av ett år utsattes posten för två rån. Det första skedde den 17 maj 1977. En man
parkerade sin bil utanför posten kl. 11.40 och rusade sedan in på postkontoret där han hotade
föreståndaren Erling Pilqvist med pistol. Rånaren tvingade Pilqvist att ställa sig mot en vägg
innan han hoppade över disken och rafsade åt sig 10 000 – 15 000 kronor. Det hela var över
på mindre än två minuter. Därefter sprang rånaren in på Föreningssparbanken som låg vägg i
vägg med posten och rånade banken. Rånaren nöjde sig inte med dessa byten utan fortsatte till
Handelsbanken där det tredje rånet inträffade inom loppet av ca 10 minuter. Rånaren greps
helt odramatiskt i Göteborg fyra månader senare.
Det andra rånet riktat mot posten skedde den 19 juni 1978. Rånet skedde vid 17-tiden och
även denna gång var det Erling Pilqvist som hamnade i skottgluggen. Rånaren tvingade Pilqvist, under pistolhot, att först släppa in honom bakom disken och sedan öppna kassaskåpet.
Pilqvist motades sedan in i sorteringsrummet. Rånaren försåg sig med sedlarna som fanns i
kassaskåpet och sprang sedan ut, hoppade upp på motorcykeln han kommit med och försvann.
Erling Pilqvist sprang ut för att ta registreringsnumret men nummerplåten var borttagen. Bytet
blev ca 50 000 kr. Ett vittne hade observerat en motorcykel, som sakta åkte fram och tillbaka
på Tivedsvägen, en halvtimma innan rånet. Rånaren hade sannolikt väntat på rätt tillfälle när
det inte fanns några kunder inne på Posten.

Polisens tekniker säkrar spår efter rånaren 1977. Okänd fotograf.

Nya tider

I början på 1990-talet blev det kärvare tider för både bank- och postkontor på mindre orter
och för att om möjligt kunna behålla servicen började man samarbeta. Den 11 november 1991
flyttade Sparbanken in i postens lokaler och postens personal tog nu hand om bankärendena
också. I oktober 1992 fick posten i Finnerödja finbesök. Det var riksdagens trafikutskott, som
posten löd under, och postens högste chef Ulf Dahlsten som kom på studiebesök. Under besöket fick personalen besked om att de skulle få en kassamaskin så att de slapp stämpla allt för
hand.
Tyvärr så fortsatte lönsamheten att minska bland annat på grund av färre penningtransaktioner
och postverket såg sig nödgade att hitta andra lösningar. När beskedet kom att posten skulle
läggas ner arrangerade byalaget en träff i NTO-lokalen i september 1993. Det kom drygt 150
personer för att lyssna på distriktschef Annika Wallin. Hon försökte övertyga Finnerödjaborna
om att servicen inte skulle bli sämre utan bara flyttas över till en affär, vilken var inte klart.
Lösningen blev Carlssons handelsbod som tog över postens service. Postkontoret lades ner
den 4 februari 1994. Den 7 februari öppnades kassaexpeditionen hos Carlssons i ett speciellt
inrett rum inne i affären. De tre brevbärarna fick flytta till Laxå varifrån Finnerödjas postlinjer
i fortsättningen skulle utgå. I 10 år kunde Finnerödjaborna gå till Carlssons och uträtta sina
postärenden men i november 2003 upphörde kassaservicen. De styrande på posten tyckte att
det var för få transaktioner. Numera kan man bara lämna och hämta ut paket i affären. De som
kommer i kläm är de äldre som inte har så lätt att ta sig till Laxå.

Fler kort från posten i Finnerödja

Georg Forsell var brevbärare på 1920-talet. Okänd fotograf.

Gustav Pettersson har övergått från cykel till lättviktare . Okänd fotograf.

Gustav Pettersson hyllad med guldmedalj och blommor för sin långa tjänstgöring inom posten. Här omgiven av kontrollör Olsson, Göteborg, Västra postdistriktets direktör Arvid Linnäs, Göteborg och postmästare A Alexandersson, Töreboda. Foto Arne Sjöstedt.

Kassörskan Ingrid Johansson, brevbärarna Gunnar Nordling, William Gustavsson, Gustav
Pettersson och stationsföreståndare Greta Eriksson. Foto Arne Sjöstedt 1954.

Gustav Pettersson fyllde 60 år 1955 och uppvaktades av kollegorna Gunnar Johansson,
Ingrid Johansson, Greta Eriksson, Gunnar Nordling, Gustavs fru Ingeborg och Svea
Gustavsson (första kvinnliga brevbäraren i Finnerödja). Foto Arne Sjöstedt.

Postemblem som tillhört lantbrevbärare Gustav Pettersson. Foto Jonny Pettersson.

Postkassörskan Ingrid Johansson. Foto Arne Sjöstedt.

Poströstning pågår 1962. Okänd fotograf.

Brevbärare Gunnar Nordling lämnar post i Vallsjöbol. Okänd fotograf.

