
Postväsendet i Kolbäck  

 

Postexpeditionen i Kolbäck på 1930-talet 
 
Som fjärde person i min serie Kvinnor i Kolbäck vill jag 
presentera postexpeditionsföreståndare Signe Sundqvist. 
 
Signe var den första föreståndaren som Postverket anställde till 
den nyöppnade postexpeditionen i Kolbäck 1929. 
 
Dessförinnan hade posten hanterats av Järnvägen i särskilda 
postkupéer. Järnvägen kom till Kolbäck 1875.  
   
Signe fick en utmaning av stora mått. Hon skulle organisera 
och bemanna den nya expeditionen och var chef över 
lantbrevbärarna.  

Som tjänsteförrättande myndighetsperson var hon säkert 
plikttrogen och effektiv men kunderna uppfatta henne som 
barsk. Och några charmkurser fanns inte på den tiden.  

På bilden ovan har vi hela gänget: Ruth Ahlström,  
Ragnar Wallberg, Signe Sundqvist och Post-Gustaf. 

En brevbärare som fick Signe Sundqvist som chef var Ragnar 
Wallberg. Han hade Säby på sitt distrikt och är mig därför mer 
bekant. 

 

 



 

Ragnar var en efterlängtad och populär person som inte bara 
kom med räkningar utan också var den sociala kontakten med 
omvärlden. Han blev ibland inbjuden på kaffe i stugorna. Vid 
speciella tillfällen då det bjöds på något extra kunde post-
gången dra ut på tiden. 

En beskrivning av Signes och Ragnars olika karaktärsdrag ger 
följande episod. 

Ragnar hade haft en bra dag på postrundan men när han kom 
till järnvägshållplatsen i Åskebro tröt krafterna. Han måste vila 
lite hos banvaktaren.  

Signe fick reda på händelsen och tog Ragnar i upptuktelse: 
"Wallberg sköter inte sitt arbete, man fick ingen post i Åskebro 
igår" 

Nja, sa Wallberg. "Det var så att när jag kom till järnvägen så 
kom tåget och cykeln blev så rädd så jag var tvungen att gå 
hem mä han" 

 
Post-Gustav med den tidens fortskaffningsmedel 
 

 



 

 
Post-Maja  

En som också bar ut post, då till fots, var Post-Maja. 

Hennes distrikt var Kolbäcks station till Årby i Svedvi socken.  

Post-Maja föddes den 31 december 1824 och avled den 15 
september 1890 i Bergs socken. På fotot är hon omkring 60 år 
gammal. 

På ett vykort från Postmuseet får Post-Maja representera 
postbud från mitten av 1800-talet. 
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