
Lantbrevbäringslinjer 
 

På julaftonen 1877 utfärdades den första instruktionen för lantbrevbärare. 
Den trädde i kraft med 1878 års ingång. De första lantbrevbärarna 
färdades till fots eller med häst och åkdon. Till en början var turantalet 
vanligtvis endast en tur per vecka. 
Enligt den första instruktionen skulle lantbrevbäraren dela ut och ta emot 
vanliga brev, korsband och rekommenderade brev samt paket på upp till 
två skålpund (cirka ett kilo). Penningförmedling var möjlig endast på så 
sätt att lantbrevbäraren först tog emot en kvitterad avi av kunden och 
sedan vid nästa tur lämnade ut pengarna. 
Från den 1 november 1909 delades lantbrevbäringslinjerna in i två 
klasser. Lantbrevbärare av första klassen kunde då ta emot och dela ut 
postanvisningar med en gång, förmedla insättningar i Postsparbanken och 
göra andra penningtransaktioner (vissa beloppsbegränsningar fanns 
dock). För lantbrevbärare av andra klassen gällde de tidigare 
begränsningarna av penningförmedlingen. Klassindelningen slopades den 
1 oktober 1925 och alla lantbrevbärare fick då samma befogenheter. 
Hösten 1925 innebar en förstärkning av lantbrevbäringslinjerna på så sätt 
att de flesta linjer fick minst två turer per vecka. Utvecklingen har därefter 
fortsatt succesivt och numera kan en lantbrevbärare utföra i stort sett alla 
de tjänster som kan uträttas på ett postkontor. 

Virserum - Holmskog 

 
Ursprunget till lantbrevbäringslinjen är en skrivelse från Virserums 
kommun, antagen vid kommunalstämman den 2 juni 1907, med krav på 
en lantbrevbäringslinje Virserum-Holmskog samt inrättande av poststation 
i Ånhult. 
Tydligen ansåg postmästaren i Hultsfred redan från början att förslaget 
om lantbrevbäring var motiverat men inte önskemålet om en poststation i 
Ånhult. Under december månad 1907 anmälde sig nämligen tre sökanden 
till en ledigförklarad befattning som lantbrevbärare (trots att det då inte 
fanns något beslut om linjens inrättande). 
Vid den här tidpunkten fick sökandena själva avge anbud av vilket det 
skulle framgå vilken ersättning de önskade. Som regel antog postverket 
det lägsta anbudet, så vida inte personen i fråga bedömdes som olämplig. 
Den första ansökan gjordes den 16 december 1907 av Melker Johansson i 
Dala. Han begärde två kronor för varje tur, som posten skulle delas ut. Till 
sin ansökan hade han bifogat ett intyg om sin lämplighet som 
lantbrevbärare undertecknad av snickerifabrikörerna Emil Bohman, 
Björnöström, och Karl Bohman, Mörtöfors, lantbrukaren N. P. Eriksson i 
Smuge, handlanden J. F. Carlsson, Dala samt 
kommunalnämndsordföranden C. P. Carlsson i Lilla Ånhult. 
Sökande nr 2 var arbetaren J. P. Ström i Korparyd, som i sin ansökan den 
23 december 1907, också begärde två kronor för varje fullgjord tur. Han 



bifogade två intyg om sin lämplighet. Kyrkoherden K. N. Nilsson intygade 
den 16 december 1907 att Ström "för detta uppdrags skötande kan anses 
äga tillräcklig skrif- och räknekunnighet samt i öfrigt är därtill fullt 
lämplig". 
Det andra intyget om Ströms lämplighet var undertecknat av f.d. 
riksdagsmannen C. J. Petersson i Korparyd, nämndeman J. A. Gustafsson 
och folkskollärare A. Edv. Danielsson. 
Erland Johansson i Stora Ånhultstorp var den tredje sökanden. Han 
begärde endast en ersättning av 1:75 per tur. Hans ansökan stöddes av 
de titelmässigt mer anonyma Per August Pettersson i Torp och M. 
Söderlund i Virserum. 
Nu inträffade tydligen det att Melker Johansson sänkte sitt anbud från 2 kr 
till 1 kr 75 öre per tur. Någon skrivelse om detta finns inte bevarat, men 
sökanden J. P. Ström, som uppenbarligen var poststationsföreståndare 
Nilssons kandidat, skrev den 28 december 1907, följande brev till 
poststationen i Virserum: 
Jag vill härmed några få ord tala om för Nilsson 
[poststationsföreståndaren] att jag i dag har Sport af Handlanden 
Carlsson i Dalö att Mälker Johansson haft Carl Bohman i Mörtöfors att 
telegrafera till Påstmästare Nilsson i Hultsfred att han går ner till lägre pris 
per dag än han Begärt uti sin ansökan äfven träffade jag Erland Johansson 
uti Stora Ånhults Torp och han säger sig hafva lakt in ansökan till att 
bestrida Brefbärarebefattningen till Pris per dag För en krona och 75 öre. 
Nu har jag tänkt emedan Herr Nilsson lofvade mig om ett gott vitsord för 
Post Styrelsen om så sker genom skriftligt intyg äller genom telefon så är 
jag mycket tacksam och då emedan jag begärt 2 kronor, om Nilsson 
tycker Så behöfes emedan De ofvan nämnda har gott under Så sänker jag 
ner min dagslön till 1 krona och 75 öre per dag jag för Står icke om det är 
för sent att om nämna detta men jag har tenkt om Nilsson är af sin 
godhet och Skrifde ett intyg och skickade af och då omnämnde att jag 
antoge det till en krona och 75 öre. 
Brevet från Ström vidarebefordrades omgående av 
poststatonsföreståndare Nilsson till postmästaren i Hultsfred. I skrivelsen 
den 29 december 1907 anförde poststationsföreståndare Nilsson att han 
"för min del anser att omskrifna J. P. Ström är den bästa att taga, ty han 
är Nykter och redbar". 
Postmästaren i Hultsfred överlämnade ärendet den 7 januari 1908 till 
postinspektionen i Stockholm. I skrivelsen lämnades förord för J. P. Ström 
som lantbrevbärare. 
Vid postinspektionens granskning av handlingarna uppmärksammades att 
byarna Korparyd och Holmskog inte fanns angivna i alla anbud. Man 
tillfrågade därför de sökande om deras anbud också omfattade dessa 
byar. J. P. Ström hade redan från början angivit Korparyd och Holmskog i 
sitt anbud och något svar inkom aldrig från Melker Johansson. 
Erland Johansson förklarade emellertid i sin skrivelse den 18 januari 1908 
att "Fridhem anses för Holmskog och Korparyd vara det bäst passande 
stället för aflemning och hantering af nemnda byars post. Dock förbinder 



jag mig icke att uppbära posten till dessa båda sistnämnda byar lengre än 
till Fridhem". 
Postinspektionen tillstyrkte den 6 februari 1908 inrättandet av en 9 km 
lång linje Virserum-Misterhult-Aggatorp-Fridhems skolhus-Lilla och Stora 
Ånhult-Björnöström-Mörtöfors-Korparyd-Holmskog, att fullgöras med tre 
turer per vecka. Som motivering anfördes att lantbrevbäringslinjen "skulle 
komma att dragas genom ganska tätt befolkade trakter, där på några 
platser jämväl en enligt uppgift icke obetydlig industriell verksamhet 
bedrifvas". 
Generalpoststyrelsen biföll förslaget den 11 februari 1908 och utsåg 
samtidigt J. P. Ström till lantbrevbärare på linjen. 
Järnvägslinjen Åseda-Virserum öppnades för allmän trafik den 23 
december 1911. Generalpoststyrelsen hade redan den 18 februari 1911 
beslutat att från det datumet dra in lantbrevbäringslinjen Virserum-
Holmskog. Motivet härför var att en poststation skulle öppnas i Aggatorp 
(sedermera skulle namnet bli Mosstorp). 
Holmskog fick på nytt lantbrevbäring år 1925, men då utgående från 
poststationen i Mosstorp. 

Virserum - Ramsebo 

 
Initiativet till lantbrevbäringslinjen togs av några ortsbor i en skrivelse till 
generalpoststyrelsen den 13 februari 1917 där man bl.a. framförde 
följande: 
Undertecknade får härmed vördsamt anhålla att som vi bor avlägset från 
Virserums poststation få en s.k. gångpost som 3ne gånger i hvarje vicka 
utgår från Virserum och till byarna Ösjögle, Ramsebo, Eksebo, Äshult, 
Kulla, Västrahult, Vesterarp och Blackelid --- 
Skrivelsen hade undertecknats av 58 personer med kronofjärdingsman K. 
G. Hjertqvist, Ösjögle, som första namn. På skrivelsen har någon - 
troligen poststationsföreståndaren i Virserum stinsen Johan Lengqvist - 
gjort blyertskommentarer framför flera av undertecknarnas namnteckning 
i stil med "ingen post, endast pension", "arbetar sedan flera år i 
brädgården i Virserum, hämtar själv", "har någon post" eller "har en 
ortstidning, enstaka gång ett brev". 
Bybornas skrivelse remitterades till de underlydande postmyndigheterna 
för utredning. Poststationsföreståndaren i Virserum - Johan Lengqvist - 
ansåg i sitt yttrande den 4 april 1917 att den begärda 
lantbrevbäringslinjen skulle bli till gagn för befolkningen i de byar den är 
avsedd att genomgå. För poststationens del skulle också åstadkommans 
"stor lättad i det under sista åren i hög grad ökade arbetet". Däremot var 
han mer tveksam till om postverket skulle få någon ekonomisk fördel, då 
den begärda lantbrevbäringslinjen uteslutande skulle beröra trakter som 
bebos "af mindre lantbrukare med ringa post". 
För att lantbrevbäringslinjen skulle bli till gagn för en större del av 
poststationsområdet föreslog han en längre linje än som begärts i 
bybornas skrivelse. 



Postmästaren i Åseda anslöt i sitt yttrande den 8 april 1917 till 
poststationsföreståndarens synpunkter. Inledningsvis anförde han att "det 
torde få anses obestridligt att en synnerligen stor postutdelning vilar på 
poststationen i Virserum, och att någon åtgärd, som kunde i mera 
avsevärd mån lätta denna börda, därför vore välbehövlig". 
Även postmästaren ansåg att en blivande lantbrevbäringslinje måste få en 
större omfattning och diskuterade i sitt yttrande två alternativ: 
1) Virserum - Spinkekulla - Vesterarp - Blackelid - Dansås - Grunkabo - 
Kulla - Äshult - Österarp - Gräntö - Eksebo - Äsjögle - Ramsebo - Ösjögle 
- Virserum. 
2) Virserum - Vesterarp - Blackelid - Dansås - Grunkabo - Kulla - Äshult - 
Österarp - Eksebo - Odensås - Bösebo - Orsasjögle - Tinnsebo - Ramsebo 
- Ösjögle - Virserum. 
Alternativ 2 - som postmästaren förordade - förutsatte att 
lantbrevbäringen Mörlunda-Odensås drogs in och att en poststation 
öppnades i Bösebo. Detta förslag upprörde dock invånarna i Tveta 
kommun och vid en kommunalstämma den 5 augusti 1917 uttalade den 
talrikt besökta stämman en kraftig protest mot detta alternativ. 
Likaså avstyrkte postdirektionen i Linköping, med stöd av ett yttrande från 
poststationsföreståndaren i Mörlunda, postmästarens förslag. 
Sedan dessa yttranden inkommit till postdirektionen i Malmö funderade 
man där över ett ytterligare förslag, som innebar att två ringlinjer skulle 
utgå från poststationen i Virserum; den ena med sträckningen Virserum - 
Ösjögle - Ramsebo - Äsjögle - Eksebo - Gräntö - Österarp - Äshult - Kulla 
- Grunkabo - Dansås - Virserum och den andra med sträckningen 
Virserum - Spinkekulla - Västerarp - Blackelid - Totemåla - Hvensjögle - 
Ålefors - Virserum. 
Över detta senare förslag yttrade sig kronolänsmannen Fr. Jonath. Holm i 
Aspelands västra distrikt den 27 november 1917. Han ansåg att ingen av 
de föreslagna linjerna var absolut behövlig eftersom det inte fanns några 
industrier utefter dessa och därför var posten obetydlig och av mindre 
vikt. Ringlinjen över Totemåla, Vensjögle och Ålefors var olämplig 
eftersom vägen från Blackelid till Totemåla betraktades som skogsväg och 
därför inte plogades under vintern. 
Möjligen kunde kronolänsmannen "ur bekvämlighetssynpunkt" tillstyrka 
poststationsföreståndarens i Virserum tidigare förslag. I förnyat yttrande 
den 28 november 1917 vidhöll också poststationsföreståndaren i Virserum 
sitt tidigare förslag. 
Postmästaren i Åseda yttrade sig också på nytt den 3 december 1917 och 
ansåg att det räckte med den första av postdirektionen föreslagna 
ringlinjen. När det gällde Vensjögle var det onödigt med en 
lantbrevbäringslinje dit "enär den därstädes befintliga möbelfabriken 
dagligen måste i allt fall ha förbindelse med järnvägen i Virserum". 
Postdirektionen i Malmö tog lång tid på sig att fundera över frågan, men 
den 8 augusti 1918 yttrade man sig i alla fall till generalpoststyrelsen. 
Direktionen fann att den begärda lantbrevbäringslinjen var behövlig men 
att den bör erhålla sträckningen Virserum - Spinkekulla - Västerarp - 
Äshult - Österarp - Gräntö - Eksebo - Äsjögle - Ramsebo - Ösjögle - 



Virserum. Postdirektionen ansåg vidare att två veckoturer till en början 
var tillräckligt. Generalpoststyrelsen beslutade den 16 augusti 1918 att 
bifalla postdirektionens förslag. 
Med början den 1 september 1918 blev jordbruksarbetaren Karl Emil 
Sigfrid Hultgren från Ramsebo n:r 1 den förste lantbrevbäraren på den 21 
km långa ringlinjen Virserum-Ramsebo-Virserum. Som ersättning fick han 
3:50 per tur. Han gick linjen varje onsdag och lördag. 
Lantbrevbäringslinjen fortsatte med två veckoturer under många år. Vid 
en inspektion av poststationen i Virserum den 6 juni 1930 konstaterade 
postmästaren i Åseda att posten utmed linjen var obetydlig. Den mest 
spridda ortstidningen var en tre gånger i veckan utkommande 
oskarshamnstidning som delades ut i 21 ex. Någon anledning till turökning 
fanns därför inte. 
Men den 20 september 1932 hemställde lantbrukaren G. A. Rosell i 
Ramsebo att lantbrevbäringen skulle utökas till tre dagar i veckan. 
Skrivelsen hade skickats till poststationen i Virserum, som med egen 
utredning överlämnade ärendet till postmästaren i Åseda den 26 
september 1932. Av denna utredning framgick, att korrespondenterna 
ansåg att lantbrevbäringslinjen, sådan den var ordnad, var värdelös för 
dem. Viktigast var tydligen att få oskarshamnstidningarna dagen efter 
utgivningen. Då dessa tidningar utkom måndagar, onsdagar och lördagar 
innebar den dittillsvarande ordningen att lokaltidningarnas måndags- och 
lördagsnummer delades ut först på onsdagen. Korrespondenterna ville 
därför att lantbrevbäringslinjen skulle fullgöras tisdagar, torsdagar och 
lördagar. Dessutom önskade invånarna i Blackelid en anslutning av linjen, 
så de slapp hämta posten i Virserum. 
Sedan poststationsföreståndarens utredning sänts till postmästaren i 
Åseda gjorde denne en kompletterande utredning, som sändes den 27 
oktober 1932 till postdirektionen i Malmö. Av utredningen framgick att den 
dåvarande lantbrevbäraren Nils Peter Petersson avlidit den 6 september 
1932. Han var bosatt i Spinkakulla och lantbrevbäringslinjen hade i 
praktiken börjat och slutat i hans bostad (ett arrangemang som troligen 
hade med hans ålder att göra; han var 67 år när han började som 
lantbrevbärare). Men detta förhållande innebar samtidigt att den 
avgående posten inte vidaresändes förrän lantbrevbäraren nästa gång 
kom till Virserum, vilket alltså kunde dröja flera dagar. 
Postmästaren hade dock kommit överens med den vikarierande 
lantbrevbäraren - en son till Petersson - att han från och med den 1 
november 1932 skulle börja och sluta sin posttur vid poststationen i 
Virserum. Härigenom skulle den avgående posten bli lämnad samma dag 
och hinna med tåget från Virserum kl. 15.18. 
Även om postens omfång egentligen inte var tillräckligt stor för en tredje 
posttur ansåg dock postmästaren att kravet på en sådan var "värt 
beaktande". 
Postdirektionen tillstyrkte också i sitt yttrande den 28 november 1932 ett 
utökat turantal liksom linjens utsträckning till Blackelid. 
Generalpoststyrelsen beslutade den 15 mars 1933 att lantbrevbäringen 
skulle fullgöras med tre turer i veckan. Däremot saknades i beslutet 



uppgift om linjens utsträckning till Blackelid. Detta förhållande fick Karl 
Ottosson i Blackelid att den 15 april 1933 skriva till generalpoststyrelsen 
och fråga om orsaken. "Har Blackelid helt enkelt uteslutits eller har det 
möjligen skett genom glömska" undrade han. 
På generalpoststyrelsen insåg man sitt misstag och beslutade redan den 
19 april 1933 - utan remissbehandling - att lantbrevbäringslinjen fr.o.m. 
den 1 maj 1933 skulle utsträckas till Blackelid. Därmed ökade också 
linjens längd från 21 till 23 km. 
Det dröjde sedan några år innan nästa utökning av linjen blev aktuell. I en 
skrivelse den 30 juni 1936 meddelade postdirektionen i Malmö att 
korrespondenterna i Odensås och Ävlingebo hemställt om linjens 
utsträckande till Odensås. Postmästaren i Åseda hade också fått muntliga 
framställningar om utbyggnad av lantbrevbäringen till byarna Kulla, 
Grunkabo och Finsebo. Posten till Finsebo var för obetydlig, tyckte 
postmästaren, för att få lantbrevbäring, men övriga byars önskemål 
tillstyrkte han. 
Postdirektionen ansåg dock av principiella skäl - oklart vilka - att 
ansökningarna skulle avslås och den 24 juli 1936 beslutade 
generalpoststyrelsen att avslå dessa. 
Men i Odensås och Ävlingebo var man inte nöjd med avslaget. I en ny 
framställning på nyårsaftonen 1936 gjorde man följande hemställan: 
Vårt behov av ordnad postgång är emellertid så stort, att, när staten sig 
ej anser böra sörja därför, vi äro beredda att själva taga kostnaderna 
därför genom att ersätta lantbrevbärare å linjen Virserum-Ramsebo-
Virserum för en avstickare till Hilding Johansson i Odensås by, 700 m fram 
och åter. 
Postmästaren i Åseda ställde sig positiv till förslaget i sitt yttrande den 25 
januari 1937. Han konstaterade att det inte fanns någon risk att 
avstickaren till Odensås skulle innebära att anslutningen med dagens sista 
tåg, som tog med post, skulle gå förlorad. Postdirektionen beslutade också 
den 4 februari 1937 att utsträcka lantbrevbäringslinjen "längs vägen till 
Odensås till första gården, belägen 350 m. från vägskälet vid nuvarande 
linjen". 
I början av november 1944 skrev Gustaf Karlsson och femton andra 
personer i Muggebo till poststyrelsen och begärde att 
lantbrevbäringslinjen skulle förlängas två km. från Österarp till Muggebo. 
Orsaken till begäran var att ortstidningarna skulle bli vardagliga från 
december. I skrivelsen sägs att "allmän väg finnes som plogas under 
vintren och väl underhållen, varför intet hinder eller svårighet för 
brefbäraren förefinnes". 
Postmästaren i Åseda gjorde en sedvanlig utredning om bl.a. antalet 
postförsändelser från berörda byar. I Massemåla hade under tiden 13-26 
november 1944 expedierats 11 brev och 12 tidningar, i Skurudal 2 brev, i 
Muggebo 9 brev och 22 tidningar samt i Klintehult 9 brev. Mängden post 
imponerade inte på postmäsaren som i ett kort yttrande den 2 december 
1944 konstaterade "att låta en lantbrevbärare gå 4 km. för 2 brev och 3 
tidningar med ersättning av kr. 1:20 kan icke bära sig ekonomiskt sett, 



varför framställningen avstyrkes". Postdirektionen avslog den 18 
december 1944 korrespondenternas begäran. 
Att ortstidningarna skulle komma ut varje vardag var också den direkta 
anledningen till att 122 personer med Karl Ottosson i Blackelid som första 
namn skrev till genralpoststyrelsen den 16 november 1944 och begärde 
att turantalet på lantbrevbäringslinjen skulle utökas till sex dagar i 
veckan. Om posten endast skulle delas ut fyra dar i veckan, som hittills, 
kunde befolkningen inte tillgodogöra sig de fördelar, som en daglig tidning 
utgör. Vidare påpekade man att "för övrigt är lantbrevbärarens 
arbetsbörda redan nu för hög, hur skall det då gå då posten åtminstone 2 
dagar i veckan blir dubbelt så stor". 
Av postmästarens i Åseda utredning den 2 december 1944 framgick att 
postmängden ökat högst väsentligt. Under den fjortondagarsperiod då 
posten räknades år 1942 utdelades 88 försändelser per vardag. Vid en ny 
räkning 1944 hade denna siffra stigit till 155 försändelser per vardag. 
Postmästaren ställde sig därför positiv till en utökning av turantalet. Också 
postdirektionen delade denna uppfattning i sitt yttrande den 18 december 
1944, varefter generalpoststyrelsen biföll förslaget den 22 december 
1944. Nyordningen med sex turer i veckan trädde i kraft från årsskiftet. 
Redan den 31 januari 1945 var lantbrevbäringslinjen aktuell igen. Då 
begärde nämligen hemmansägaren Einar Bringfors i Dansås och nitton 
andra personer i en skrivelse till generalpoststyrelsen att linjen skulle 
utsträckas till Dansås, Grunkabo och Kulla. 
Framställningen blev liggande hos postmästaren i Åseda, men den 15 
mars 1945 ställde han ett antal frågor till stationsmästaren i Virserum, 
bl.a. om nuvarande lantbrevbäraren var villig att åta sig en utökning av 
linjen. I skrivelsen skisserar postmästaren två lösningar, som han gärna 
ville höra stationsmästarens uppfattning om. Det första avsåg att man 
skulle sätta upp en låst postlåda vid lantbrevbärarens nuvarande linje för 
att på så sätt minska korrespondenternas färdväg för att hämta posten 
(de hämtade själva posten vid postexpeditionen i Virserum). 
Den andra lösningen avsåg anställning av en s.k. löspostutdelare, som 
mot en närmast symbolisk ersättning hämtade vanlig post (ej värdepost) 
på postexpeditionen i Virserum och sedan delade ut den i de berörda 
byarna. 
Av stationsmästare Ellen Perssons svar den 21 mars 1945 framgick att 
"nuvarande lantbrevbärare anser sig ej böra motsätta sig denna utökning 
av lantbrevbäringslinjen, men har meddelat, att vägen från Kulla vägskäl 
till Grunkabo och Dansås är mycket dålig". 
Stationsmästaren hade också tillfrågat korrespondenterna i Kulla och 
Grunkabo om deras inställning till förslaget om löspostutdelning, men de 
accepterade inte denna lösning och någon person som var villig att åta sig 
uppdraget fanns inte. Förslaget om att sätta upp en låst postlåda vid 
Ässhult godtogs inte heller av korrespondenterna. 
I postmästarens eget yttrande den 25 mars 1945 konstaterades bl.a. att 
postmängden till byarna Kulla, Grunkabo och Dansås utgjordes av "152 
försändelser av alla slag jämte 242 st nummerexemplar av 
postabonnerade tidningar eller tillhopa 394 st d.v.s. i det närmaste 1/5 av 



den samlade postmängden till lantbrevbäringslinjen i dess föreslagna 
sträckning". Mot den här bakgrunden beslutade postdirektionen den 26 
maj 1945 att lantbrevbäringslinjen från den 1 juni 1945 skulle utsträckas 
från vägskälet vid Ässhult till de tre byarna, en sträcka på 1,6 km enkel 
färd. 
Ungefär samtidigt hade Einar Danielsson och sju andra korrespondenter i 
en skrivelse den 19 februari 1945 till postmästaren i Åseda begärt 
lantbrevbäringslinjens utsträckning till Tinsebo. I skrivelsen sägs att 
"vägens längd mer för brevbäraren utjör cirka 800-900 m. enkel vägen är 
landväg och är icke svår för brevbäraren att trafikera. Vår post omfattar 
fyra dagliga tidningar samt en utkommer en gång i veckan, och en två 
gånger i månaden samt andra brevförsändelser". 
Den framställningen avstyrktes den 14 mars 1945 av stationsmästaren i 
Virserum med hänsyn till att lantbrevbäraren inte var villig att åta sig 
ytterligare utökning av linjen. Redan dagen därpå tillskrevs Einar 
Danielsson av postmästaren, som meddelade att med hänsyn till den 
ringa postmängden och lantbrevbärarens negativa inställning till utökning 
av linjen, kunde korrespondenternas önskemål inte bifallas. 
Einar Danielsson nöjde sig inte med detta besked. I en ny skrivelse den 23 
april 1945 till postmästaren anhöll han om förnyad utredning. Han 
accepterade att lantbrevbäraren inte ville godta en utökning av linjen, 
men ansåg att lantbrevbäringslinjen borde kunna justeras. Som exempel 
nämnde han att utsträckningen till Odensås by var onödig då de flesta i 
byn ändå hämtade sin post i Bösebo och dessutom hade bussförbindelse 
Virserum-Mörlunda. Drog man in denna del av linjen skulle den totala 
längden på lantbrevbäringslinjen inte förändras genom en avstickare till 
Tinsebo. 
Dessa skäl imponerade dock inte på postmästaren, som den 25 april 1945 
helt kort meddelade att några nya omständigheter som motiverade en 
ändrad inställning inte framkommit. 
En tredje framställning under 1945 om en utökning av 
lantbrevbäringslinjen är daterad den 25 mars 1945 och var en förnyad 
begäran från Gustav Karlsson och ytterligare 23 personer om 
lantbrevbäring till Muggebo. 
I sedvanlig ordning gjorde postmästaren en utredning och i ett yttrande 
den 22 april 1945 kunde han redovisa följande: 
Såväl i november 1944 som i april 1945 hava såväl stationsmästaren i 
Virserum som vederbörande lantbrevbärare uppgivit antalet personer i 
Muggebo till 12 under det att 24 personer undertecknat framställningen 
om utökning av lantbrevbäringslinjen. Ökningen torde tillskrivas å orten 
tillfälligtvis vistande skogsarbetare. Vid under tiden 8-21 dns företagen 
statistik enligt bl. 481 har postmängden ökats ungefär 8 gånger jämförd 
med resultatet 1944. Ökningen torde enligt stationsmästaren helt vara 
tillfällig och troligen åstadkommen av sökandena i akt och mening att 
påverka bifall till framställningen. Sålunda förekom den 21 dns bl. a. 1 st 
försändelse med en gammal dragningslista, 1 st med en 14 dagar gammal 
daglig tidning, 1 st med gamla veckotidningar av år 1942 m.m. Likartade 
förhållanden hava observerats under övriga dagar. Det synes som om 



sökandena på ett eller annat sätt medverkat till ett för dem gynnsamt 
statistiskt material. 
Mot den här bakgrunden är det kanske inte så förvånande att 
postdirektionen den 26 maj 1945 avslog begäran om lantbrevbäring till 
Muggebo. 
Men det var inte bara utbyggnad av lantbrevbäringslinjen som var aktuell 
under de här åren. I augusti 1945 diskuterades ett förslag att slopa en 
avstickare från vägen Eksebo-Ramsebo till byn Äsjögle. Postmästarens 
motiv för förslaget var att posten var av liten omfattning och vägen till 
Ösjögle var av dålig beskaffenhet. 
Byborna protesterade dock mot förslaget och i en skrivelse den 26 augusti 
1945 anförde man bl.a. följande argument mot en indragning: 
Att postmängden under de av Eder kontrollerade 12 dagarna ej var så 
omfattande kunde ju vara en tillfällighet, i varje fall så hava vi dagliga 
tidningar som vi givetvis vilja läsa medan de är färska och således, om 
denna indragning kommer till stånd, själv måste hämta vid nämnda 
korsväg, när det då, som här i byn är fallet, ej finnas några mindre 
arbetsföra personer vare sig barn eller äldre, att tillgå utan reel 
arbetskraft måste tagas i anspråk härför så blir ju detta besvärligt då stor 
brist på arbetskraft råder. 
Denna argumentering hade tydligen god effekt för den 29 oktober 1945 
beslutade postdirektionen i Linköping att "med hänsyn till den försämring i 
postförbindelserna, som skulle inträda för korrespondenterna i Äsjögle by" 
bibehålla avstickaren till byn. 
Under 1945 hade ju byarna Dansås, Grunkabo och Kulla fått förbättrad 
lantbrevbäring. Men i Kulla var man inte helt nöjd med lösningen och den 
20 januari 1950 tillskrev man postmästaren i Hultsfred och begärde att 
lantbrevbäringslinjen skulle utökas med en sträcka av 350 m från 
Grunkabo vägskäl till Kulla vägskäl. Postmästaren konstaterade i sitt 
yttrande den 9 mars 1950 att posten är av rätt stor omfattning och 
tillstyrkte därför den begärda utökningen av linjen. 
På postdirektionen var man mer tveksam till förslaget. I direktionens 
beslut den 15 mars 1950 konstateras att fram- och återkörning redan nu 
förekommer i viss omfattning på lantbrevbäringslinjen. Om 
framställningen från Kulla bifölls skulle detta sannolikt föranleda krav på 
andra, liknande utsträckningar, "vilka kunna visa sig lika eller mera 
motiverade". Postdirektionen avslog därför framställningen från Josef 
Danielsson och övriga korrespondenter i Kulla. 
Som regel innebar krav på lantbrevbäringslinjens förändring kortare eller 
längre utökning. Men den 11 oktober 1951 fick stationsmästare Hans 
Olsson i Virserum ta emot en skrivelse med krav på förkortning. Ernst 
Hultgren och sju andra familjer i Västerarp begärde nämligen att 
"postbärare Drevfors får åka den gamla landsvägen då vi skulle slippa den 
långa vägen till postlådorna som är uppsatta cirka 150 meter från en del 
bostäder (på den väg som nu Drevfors åker är det bara en familj)". 
Stationsmästaren konstaterade i sitt yttrande att den hittills använda 
vägen är 555 m lång och den begärda vägen 537 m lång, alltså en 
förkortning med 18 m. 



Det var troligtvis inte så svårt för postmästaren i Hultsfred att den 16 april 
1952 tillstyrka korrespondenternas begäran. Samtidigt kunde han 
meddela att den person i Västerarp, som skulle få en viss försämring, 
hade anfört besvär över en ev. omläggning av linjen. Då denne inte skulle 
få mer än 100 m till sin brevlåda men åtminstone sju hushåll skulle få 
närmare ansåg postmästaren att linjen borde ändras enligt tidigare 
begäran. Postdirektionen biföll också förslaget den 19 april 1952 och 
färdvägen ändrades från den 1 maj. 
Nästa förändring avsåg inte lantbrevbäringslinjens sträckning. Enligt 
tidigare beslut skulle posten utefter linjen delas ut av lantbrevbäraren 
med hjälp av motorcykel. I en skrivelse den 6 april 1962 begärde dock 
lantbrevbärare Bengt Drevfors att få använda bil istället. Postmästaren i 
Hultsfred tillstyrkte den 9 april 1962 denna begäran "med hänsyn till att 
linjens längd är 45,9 km och Drevfors är innehavare av bil, vilken han 
under senare år använt vid fullgörandet av lantbrevbäringen". 
Postdirektionen biföll förslaget den 13 april 1962. 
I samband med att poststationerna i Mosstorp och Triabo drogs in företog 
postdirektionen en översyn av lantbrevbäringslinjerna i området. I 
huvudsak innebar förändringen att linjen Virserum-Slagdala påverkades. 
För att denna linje inte skulle bli alltför lång överfördes dock den nordliga 
slingan (Hultarp och Venskögle) jämte utsträckningen till Tobro till linjen 
Virserum-Ramsebo. Förändringen genomfördes den 1 juni 1965. 
Den 7 januari 1966 fick postdirektionen ta emot en skrivelse från Erik 
Karlsson och Rob. Hedborg i Rydet. I samband med indragningen av 
Bösebo poststation den 28 februari 1965 hade den dåvarande 
postdirektören lovat de två gårdsägarna i Rydet att få två brevlådor 
uppsatta intill varandra vid en vändplats mellan gårdarna. "Detta 
förnuftiga arrangemang blev emellertid inte av, ty efter besöket hos den 
andra gårdsägaren, som tydligen ej var med på detta förföll saken". 
Den andra gårdsägaren ville då ha sin postlåda vid virserumsvägen. Men 
då den gården nu var såld och den nye ägaren Hedborg ville tillsammans 
med Karlsson gärna förverkliga de ursprungliga planerna. Postmästaren i 
Vimmerby hade tydligen förståelse för detta önskemål för den 20 januari 
1966 beslutade han att lantbrevbäringslinjen skulle köra fram till Rydet 
(enkelt vägavstånd var 600 m). 
Slutligen kan nämnas att postmästaren i Vimmerby den 6 november 1968 
beslutade att lantbrevbäringslinjen skulle utsträckas till Kvillemåla kvarn. 
Linjelängden ökade därmed från 83,3 till 85,7 km. Något underlag för 
detta beslut finns inte bevarat i postmästarens arkiv. 

Virserum - Slagdala 

 
Initiativet till lantbrevbäringslinjen kom från postmästaren i Åseda. Den 
direkta orsaken var att poststationsföreståndaren i Virserum, i samband 
med postmästarens inspektion av poststationen den 28 november 1934, 
hade tagit upp bristen på postboxar. Det fanns 106 postboxar, men detta 
antal var otillräckligt och någon möjlighet att utvidga postlokalen fanns 



inte. Om en lantbrevbäringslinje inrättades skulle åtminstone nio 
postboxar bli lediga. 
I postmästarens framställning den 26 mars 1935 redovisas "en bilfärd 
genom orterna" och att det då framkom stort intresse för ordnad 
postgång. Frågan hade, enligt postmästaren, diskuterats redan för c:a tio 
år sedan, men då hade befolkningen varit emot en lantbrevbäringslinje. 
Anledningen den gången gången var att man då endast kunde påräkna tre 
veckoturer, vilket man inte var nöjd med. Dessutom hade befolkningen 
uppfattat reglerna så att man inte själv fick hämta posten i Virserum 
övriga dagar. 
Av postmästarens ytrrande framkom vidare att befolkningen själv inte 
hade gjort någon framställning då de utgick från att förbättring av 
landsbygdens postförhållanden skulle ske i turordning. 
Innan postmästarens framställning skickades in till generalpoststyrelsen 
hade postmängden till berörda byar i sedvanlig ordning räknats under en 
viss period och andra upplysningar inhämtats. Av den här utredningen 
framgick bl.a. att följande byar skulle bli berörda av lantbrevbäringen, 
nämligen Ekeflo, Slagdala (där det fanns handelsbod), Kråketorp, 
Långruda, Björkmossa, Hässelid (också handelsbod) och Hjortöström. 
Att Hjortöström fanns med i den blivande linjens sträckning förklarades av 
postmästaren sålunda: "Vid ryktet om att statistik upptagits för en 
lantbrevbäringslinje i orten har Hjortöströms gjuteri och mek. verkstad, 
som från början ej ingick i förslagslinjen, enligt bifogade skrivelse bevakat 
sina intressen. Dessa anses befogade." 
Den bifogade skrivelsen från Hjortöströms Gjuteri & Mekaniska Verkstad 
hade den 8 januari 1935 sänts till poststationen i Virserum. I skrivelsen 
hette det bl.a. följande: 
Hittills ha vi ofta haft ganska svårt att regelbundet erhålla daglig post, då 
vi näml. varit hänvisade att få posten hämtad [på poststationen i 
Virserum] av skolbarnen, och då det inträffar att barn i småskolans 
klasser äro de enda som vissa år kan användas som postbud, är det 
förenat med ej så liten risk att anförtro detta uppdrag till så smått folk. Då 
nu väglängden från stora landsvägen vid Björkmossa till Hjortöström 
endast är 1 km. anse vi att denna sak bör kunna ordnas i samband med 
utbärningen Björkmossa Hässelida. 
Av skrivelsen i övrigt framgick att det fanns 31 personer under 16 år och 
54 över 16 år boende i Hjortöström samt att Hjortöströms Gjuteri och 
Mekaniska Verkstad hade en stor postmängd. 
Postdirektionen i Malmö tillstyrkte i sitt yttrande den 13 april 1935 att 
lantbrevbäringslinjen inrättades med en turtäthet av fyra turer i veckan. 
När ärendet kom till generalpoststyrelsen hade man där vissa funderingar 
på linjens omfattning. I en skrivelse den 10 maj 1935 bad man 
postdirektionen fundera på om det inte skulle räcka med tre turer i veckan 
(som lantbrevbäringslinjen Virserum-Ramsebo då hade) och om inte post 
till Hjortöström skulle kunna sändas med lösväska per tåg till 
Hjortöströms hållplats. 
Postmästaren yttrade sig den 15 juni 1935 över frågeställningarna och 
förklarade att det tåg, där postkupé var insatt, inte stannade regelbundet i 



Hjortöström (endast vid behov för resandes på- och avstigning). 
Dessutom innebar en sådan lösning att Hjortöström inte skulle få sin post 
förrän omkring kl. 15.30. Frågan hade redan tidigare diskuterats med 
Hjortöströms Gjuteri & Mekaniska Verkstad, som inte ansåg en sådan 
lösning acceptabel. 
När det gällde turtätheten konstaterade postmästaren att Slagdalalinjen 
skulle få betydligt fler dagstidningar, med utgivning 4-7 dagar i veckan, 
än vad Ramsebolinjen hade (29 st mot 4 st). Postmästaren vidhöll därför 
sitt förslag, liksom även postdirektionen i sitt yttrande den 21 juni 1936. 
Generalpoststyrelsen tog åtminstone delvis intryck av postmästarens 
argument för den 21 september 1935 beslutade man att inrätta den 17 
km långa lantbrevbäringslinjen Virserum - Slagdala (med sträckningen 
Virserum - Slagdala - Kråketorp - Slagdala - Björkmossa - Hässelid - 
Hjortöström - Virserum). Lantbrevbäraren, som fick gå när han delade ut 
posten, skulle i avlöning få 3:70 kr per tur. 
Däremot ville generalpoststyrelsen inte gå med på att 
lantbrevbäringslinjen fick fullgöras med mer än tre turer per vecka. Men 
redan från den 1 mars 1938 blev dock lantbrevbäringslinjen söckendaglig, 
d.v.s. posten delades ut alla dagar utan söndagar. Den första 
lantbrevbäraren på linjen blev hemmasonen Erik Rudolf Nilsson i Hässelid. 
Nästa förbättring inträffade den 1 december 1941 då postdirektionen den 
29 november 1941 beslutade att lantbrevbäringslinjen skulle utsträckas 
till gårdarna i Ekeflod. Linjen utökades därmed från 17 km till 19 km. 
Underlaget till detta beslut har inte återfunnits i postdirektionens arkiv. 
I samband med linjens utsträckning till Ekeflod ledigförklarades 
lantbrevbärarebefattningen. Det fanns två sökanden, nämligen 
lådbrevbäraren i Virserum, E. R. H. Nilsson och ynglingen Nils Rune Ingvar 
Axelsson. Lådbrevbäraren ville gå lantbrevbäringslinjen efter det att han 
delat ut posten i samhället, vilket skulle innebära att lantbrevbäringslinjen 
skulle komma två timmar senare än vad som hittills varit fallet. 
Ynglingen Axelsson var bara 16 år gammal och för att få fast anställning i 
postverket krävdes att man skulle ha fyllt 18 år. Nämndemannen Karl 
Riberth, som bodde utefter linjen, rekommenderade Axelsson och framhöll 
att han var angelägen att få sina tidningar till lunchpausen (vilket inte 
skulle bli fallet om lådbrevbäraren antogs). 
Eftersom Axelsson var frisk och stark föreslog postmästaren i Åseda att 
han skulle anställas som vakansvikarie tills han fyllde 18 år, då han kunde 
antagas till ordinarie lantbrevbärare. Postdirektionen beslutade den 17 
december 1941 att bifalla detta förslag. Axelsson stannade kvar som 
lantbrevbärare till år 1944. 
I en skrivelse den 11 september 1945 hemställde John Karlsson vid Tobro 
Möbelfabrik att lantbrevbäringslinjen skulle förlängas till Tobro 
industrisamhälle "då daglig post skulle i väsentlig grad bidraga till detta 
avsides liggande samhälles utveckling". I denna begäran instämde 
samtliga tretton familjer som då var bosatta i Tobro. Hittills hade dessa 
fått hämta och lämna vanlig post i handelsboden i Slagdala medan man 
fick åka den sex km långa vägen till Virserum för att ombesörja 
värdeposten. 



Postmästarens i Åseda utredning är daterad den 17 september 1945 och 
av denna framgår bl.a. att någon person som var villig att ombesörja 
lösväskbefordran till Tobro inte stod att uppbringa. Kostnadsökningen, om 
lantbrevbäringen skulle förläggas till Tobro, var inte heller så stor, 
nämligen från 2,9 öre per tur och försändelse till 3,7 öre per tur och 
försändelse. Postmästaren ansåg därför att korrespondenternas begäran 
om lantbrevbäring till Tobro skulle bifallas. 
Utan någon närmare motivering avslog dock postdirektionen i Malmö den 
19 oktober 1945 postmästarens förslag. 
Nästa gång en utökning av lantbrevbäringslinjen aktualiseras var i en 
skrivelse den 22 maj 1956 från postmästaren i Hultsfred till 
postdirektionen i Linköping. I skrivelsen redogörs för ett sammanträffande 
den 24 mars 1956 med representanter för Virserums kommun och 
berörda korrespondenter i Tynshult. 
Enligt postmästarens utredning skulle den befintliga löspostutdelningen 
Virserum-Tynshult kunna omändras till lantbrevbäringslinje och läggas till 
linjen Virserum-Slagdala. I samband med en sådan ändring kunde linjen 
omregleras från gående till färd med lätt motorcykel. Det kan nämnas att 
löspostutdelningslinjen omfattade, förutom Tynshult, även vissa delar av 
Misterhult och Rödmossa. 
Postdirektionen beslutade den 23 maj 1956 att bifalla postmästarens 
förslag att tillämpas fr.o.m. den 1 juli 1956. 
Det var inte alltid som mindre utökningar av lantbrevbäringslinjen 
passerade postdirektionen för beslut. Det framgick vid handläggningen av 
en skrivelse den 3 augusti 1959 från lantbrevbäraren Harry Johansson, 
där denne begärde kontrollmätning av väglängden. Enligt tidigare 
beräkning, som låg till grund för lönesättningen, var linjen 41,4 km. 
Johansson hävdade dock att sträckan uppgick till melan 44 och 45 km. 
Johanssons skrivelse sändes den 27 januari 1960 vidare från postkontoret 
i Hultsfred till postdirektionen. Av denna framgick att "stationsmästare G. 
A. Pettersson i Virserum [fick] i uppdrag att med sin bil, å vilken fullgod 
kontrollerad mätare finnes, företaga ommätning av linjen ifråga". Den nya 
mätningen visade att väglängden var 45 km. Härigenom skulle antalet 
tjänstgöringstimmar öka från 127 till 133 med höjd lönegruppsplacering 
som följd. Även åkdonslegan skulle höjas. 
När postdirektionen fick del av postmästarens utredning konstaterade 
man att en del utsträckningar vidtagits utan direktionens beslut. I en 
skrivelse den 30 januari 1960 till postmästaren begärde man därför 
information om "lantbrevbäraren numera kan erinra sig fr o m vilken 
tidpunkt dessa utsträckningar genomförts". Vidare undrade 
postdirektionen om den tidigare mätningen "utförts med en bil på vars 
vägmätare jämväl hundrameterssträckor kunna uppmätas". 
Postmästaren företog en ny uppmätning av vägsträckan den 28 mars 
1960, denna gång med en bil vars vägmätare kunde uppmäta 
hundrameterssträckor. Den här gången blev väglängden 42,6 km. I 
skrivelse den 11 april 1960 meddelade postmästaren vidare att 
utsträckningarna vid Slagdala och Kråketorp tillkommit före år 1950. 



Samtidigt konstaterade postmäsaren att den nya väglängden innebar 
endast en mindre höjning av antalet tjänstgöringstimmar till 128 (vilket 
inte medförde någon ändrad lönegradsplacering) och att åkdonslegan 
skulle höjas med 4 kr till 122 kr per månad. Detta förslag godtogs av 
postdirektionen den 2 maj 1960 att tillämpas från den 1 april samma år. 
Från och med den 1 juni 1960 sammanslogs löspostutdelningslinjen 
Virserum-Ålefors med lantbrevbäringslinjen, eftersom löspostutdelaren 
sagt upp sig. Orsaken till uppsägningen var att löspostutdelaren ville ha 
högre ersättning. I stället för att gå med på höjd ersättning passade 
postverket på att slå samman de båda linjerna. Lantbrevbäringslinjen, 
som därmed förlängdes från 42,6 till 47,1 km, utsträcktes samtidigt till tre 
hushåll i Totemåla (belägna 700 m från löspostutdelningslinjens ändpunkt 
i Ålefors). 
Lantbrevbäringslinjen hade hittills fullgjorts med lätt motorcykel, men i en 
skrivelse den 13 november 1961 från postmästaren föreslog denne att 
linjen skulle ändras till bilåkande. Skälet härtill var ett läkarintyg från 
lantbrevbäraren. Han hade i praktiken använt sig av egen bil fast han 
endast fick betalt för lätt motorcykel. Postdirektionen biföll förslaget 
fr.o.m. den 1 december 1961. 
Postutdelningen till hushållen i Tobro var fortfarande olöst, d.v.s. de 
hämtade själva sin post i Slagdala (värdeposten i Virserum). I en 
framställning genom Henrik Gunnar från de nio familjerna den 10 oktober 
1964 begärde de emellertid att lantbrevbäringslinjen skulle utsträckas från 
Slagdala till Tobro. Den här gången bifölls önskemålet om lantbrevbäring 
till Tobro. 
I samband med indragning av poststationerna i Mosstorp och Triabo 
förändrades också lantbrevbäringslinjen. Den norra delen (i huvudsak 
Hultarp och Venskögle) av linjen Virserum-Slagdala, jämte avstickaren till 
Tobro, överfördes till lantbrevbäringslinjen Virserum-Ramsebo medan 
Mosstorp och Triabo tillfördes lantbrevbäringslinjen Virserum-Slagdala. 
Ändringen genomfördes den 1 juni 1965 och i samband därmed ändrades 
namnet på lantbrevbäringslinjen till Virserum-Triabo. 

Virserum - Triabo 

 
Som ovan nämnts namnändrades lantbrevbäringslinjen Virserum-Slagdala 
till Virserum-Triabo den 1 juni 1965 i samband med indragningen av 
poststationerna i Triabo och Mosstorp. Från detta datum fick linjen 
följande sträckning: Virserum - Hjortöström - Hässlid - Långruda - 
Misterhult - Aggatorp - L. Ånhult - St. Ånhult - Torp - Dala - Mötefors - 
Björnöström - Korparyd - Holmskog - Mosstorp - Rödmossa - Tönshult - 
Holm - Triabo hållplats - Triabo skola - Råsberg - Rås - Bockaskögle - 
Triabo by - Virserum. Linjen beräknades utgå från Virserum kl. 09.15 och 
vara avslutad kl. 14.00. Lantbrevbärare blev Harry Johansson i Hässlid, 
som tidigare ansvarat för linjen Virserum-Slagdala. 
Korrespondenterna i Triabo var missnöjda med den nya ordningen då de 
ansåg att posten kom för sent. I en skrivelse till kommunalfullmäktige i 
Virserum den 5 december 1965 krävde Nils Arvid Arvidsson, Hugo Sköld 



och Hilding Frööjd att kommunen skulle medverka till förbättrad postgång 
för Triabo: 
Vi önska på det bestämdaste erhålla vår post på förmiddagen och ej långt 
fram på kvällen. Orsaken till missförhållandet är, att man vid indragningen 
av Mosstorps och Triabo postanstalter utökade en i Virserum tidigare 
upprättad lbb-linje att omfatta ovannämnda postregioner i stället för att 
insätta en särskild linje, som varit det riktiga. 
Vid påpekandet av detta och anhållan om ändring hos de postala 
myndigheterna, hänvisa dessa endast till att inget kan göras åt saken då 
de kommunala myndigheterna i Virserum godkänt ifrågavarande lbb-linje i 
samband med den postala ändringen i Triabo och Mosstorp den 30/5 
1965. Vi förvånade oss, att de kommunala myndigheterna kunde 
samtycka till och godkänna denna plan och tidtabell, vilket för vem som 
helst utomstående redan från början kunde betraktas som ohållbar. 
Eftersom de kommunala myndigheterna medverkat till den dåliga 
postgången borde de också medverka till att få en förbättring till stånd 
ansåg korrespondentern. 
Dagen efter skrivelsen till kommunalfullmäktige skrev N A Arvidsson ett 
eget brev direkt till postdirektionen med krav på förbättrad postgång. I 
skrivelsen påpekar han att korrespondenterna, vid indragningen av 
poststationen i Triabo, fått löfte att man skulle få posten vid 12-tiden, 
men att det i praktiken blivit mycket senare. Han nämner att posten under 
vecka 48 blivit utdeled mellan kl. 15.15 och 15.50.  
Kommunalfullmäktige beslutade den 14 december 1965 att tillsätta en 
särskild postkommitté, bestående av Elis Wahlström, Bengt Rosander, 
Ragnar Wirsenius och Sture Olausson. Kommittén fick i uppdrag att ta upp 
hela köpingens postfrågor, alltså inte bara Triabo-bornas bekymmer. Vid 
postkommitténs första sammanträde den 11 januari 1966 rapporterades 
att man haft kontakt med vissa industrier om deras åsikt om 
lantbrevbäringslinjen. Bröderna Nilsson i Hultarp och Olof Herrman i 
Hjortöström hade ingen anmärkning mot lantbrevbäringen. Gunhild 
Danielsson i Björnöström fick tidigare sin post vid 10-tiden, men efter 
omläggningen kom den först vid 12-tiden. 
  
Postmästaren i Vimmerby yttrade sig den 5 januari 1966 över Arvidssons 
skrivelse. Han konstaterade därvid att Arvidssons uppgifter för 
utdelningen vecka 48 var i stort sett korrekta. Under hösten hade dock 
ordinarie lantbrevbärare varit semester- och sjukledig och hans vikarie 
hade endast fått tre övningsdagar. Den ordinarie lantbrevbäraren hade 
tidigare uppgivit att väghinder ofta orsakar nödtvugna uppehåll på grund 
av omfattande vägarbeten mellan Virserum och Triabo. 
För att få en uppfattning om orsakerna till förseningarna följde 
postmästaren med den vikarierande lantbrevbäraren på hans tur den 14 
december 1965, varvid följande kunde noteras: 
Huvudposten ankom till postexpeditionen kl. 9.34, och 
lantbrevbäringsturen kunde påbörjas kl 10.05. J fullgjorde arbetet under 
turen på ett utmärkt sätt. Ingen anmärkning kan göras mot arbetstakt 
eller arbetsteknik. Av hans framförande av bilen fick jag den 



uppfattningen, att han var en van bilist. På grund av snövallar efter 
vägkanterna kunde lbb köra intill endast ett fåtal postlådor. Vid de flesta 
stoppställena måste han stiga ur bilen för att kunna lägga ned posten i 
lådorna. Under turen åtgick sex minuter för väntan på grund av 
väghinder. Trots att ett flertal faktorer medverkat till att förlänga lbb:s 
färd- och utdelningstid, avslutades turen kl. 15.05.  
Postutdelningen hos Arvidsson i Triabo skedde kl. 14.06. För färd och 
utdelning åtgick 229 min. Enligt arbetstids- och ersättningsberäkningen är 
färd- och utdelningstid inkl. spilltid 221 min. 
Samtidigt kunde postmästaren konstatera att dagen innan hade 
lantbrevbäringsturen påbörjats kl 09.00 och avslutats först kl. 16.30. Den 
dagen medfördes en större mängd värdepost (mertid c:a 30 min) och 
vidare var vägen blockerad c:a 25 min av en dikeskörd långtradare. Men 
bortsett från dessa faktorer behövde lantbrevbäraren 1½ timme längre 
turtid den 13 december jämfört med den 14 december. 
Som förklaring härtill konstaterade postmästaren att den vikarierande 
lantbrevbäraren, som bodde utefter linjen, brukade besöka sin bostad för 
matrast en gång under turen och oftast ytterligare en gång. Detta 
förhållande fick postmästaren att konstatera att "erfarenhetsmässigt vet 
man, att kafferaster tenderar att bli ganska långa i synnerhet om tillfälle 
till samtal med annan person finns". 
Jämfört med andra lantbrevbäringslinjer kunde utdelningstiden för 
Triabolinjen inte anses som sen. En direktlinje till Triabo, som Arvidsson 
förespråkade, var inte heller lämplig eftersom man inte kunde överföra 
Björkmossaslingan till den redan långa linjen Virserum-Ramsebo. 
Postmästaren föreslog därför att enda åtgärden skulle bli att en 
lantbrevbärarinstruktör skulle följa med den vikarierande lantbrevbäraren 
för att på så sätt bidra till säkrare och snabbare utdelning. Enligt en 
notering i akten var lantbrevbärarinstruktören Svensson från Oskarshamn 
i Virserum under tiden 10-15 februari 1966. 
Samtidigt fortsatte den av postkommittén bedrivna arbetet. Mycket av 
kommitténs arbete ägnades åt öppethållandetiderna vid postanstalterna i 
Virserum och Järnforsen. Vid ett sammantrffande mellan postkommittén 
och postmästaren i Vimmerby behandlades även lantbrevbäringsfrågorna i 
Triabo. Efter överläggningarna redovisade postmästaren sina synpunkter i 
en skrivelse den 27 augusti 1966 till postdirektionen. 
Postkontoret hade fortsatt att följa utdelningstiderna på Triabolinjen och 
ansåg att det förekom för stora variationer även om dessa, efter den 
osedvanligt besvärliga vintern, minskat något. Någon direkt orsak till 
variationerna kunde inte anges, men "i ett stort antal fall får variationerna 
i återkomsttiden tillskrivas värdeförmedlingens ojämna fördelning". 
Torsdagen den 11 augusti 1966 hade postmästaren också följt med 
lantbrevbäraren på turen. Körningen var lugn och hastigheten låg. 
Utdelning förekom vid samtliga stoppställen. Arbetsteknik och arbetstakt 
var god och kundsamtal förekom endast i obetydlig omfattning. 
Lunchrasten uppgick till 30 min. och avbrott för inköp av bullar gjordes 
med 4 min. Den här dagen påbörjades turen kl. 09.01 och avslutades kl. 
12.59. 



Vid överläggningarna med postkommittén framförde denna önskemål om 
att utöka antalet lantbrevbäringslinjer från två till tre. Ett sådant alternativ 
skulle innebära en separat linje Virserum - Totemåla - Hultarp - Venskögle 
- Kråketorp - Slagdala - Ekeflod - Tobro - Långeruda - Hässlid - 
Hjortöström - Virserum. Förslaget innebar en kostnadsökning på 8.644 kr 
och skulle samtidigt medföra att linjen inte kunde bli ett heltidsåtagande 
för lantbrevbäraren, vilket postverket strävade efter. Dessa skäl, 
tillsammans med den fortgående uttunningen av hushållsunderlaget, 
talade enligt postmästarens uppfattning för att bibehålla 
lantbrevbäringslinjerna oförändrade. 
Postdirektionens beslut den 21 december 1966 innebar att ingen ändring 
vidtogs i lantbrevbäringslinjen Virserum - Triabo. 
Gunnar Danielsson begärde den 13 november 1966 att få 
lantbrevbäringslinjen utsträckt till Liskatorp. Som skäl anförde han: 
Har i flera år haft vår post i Triabo station men sedan våra barn gick i 
Skälsbäcks skola så överflyttade vi den då till Fagerhult. Men trots allt så 
kommer en del post till Triabo. Nu är vi sjuka å gamla kan inte cykla 
längre och vi har riktigt 4 kilometer till Skälsbäck så det kan gå både 3 o 4 
dagar innan vi får hem posten. 
Postmästaren i Vimmerby fann i sitt beslut den 16 mars 1967, utan någon 
närmare motivering, att det inte fanns tillräckliga skäl att bifalla ansökan. 
Gunnar Danielsson återkom därför med en förnyad begäran den 3 
september 1967. Inte heller denna bifölls av postmästaren. I en skrivelse 
den 5 september 1967 meddelade han att orsaken är att postverkets 
normer kräver minst två hushåll per färdkilometer. Då Gunnar Danielsson 
bebodde gården tillsammans med sin hustru och ogifte son räknades detta 
endast som ett hushåll, även om den hemmavarande sonen hade egen 
lägenhet i gården. 
Samtidigt skrev Gunnar Danielsson till poststyrelsen i Stockholm i samma 
fråga. Poststyrelsen överlämnade denna till postdirektionen i Linköping för 
handläggning. Sedan postmästaren i Vimmerby yttrat sig den 21 oktober 
1967 beslutade postdirektionen att avslå Danielssons begäran. Skälet var 
fortfarande kravet på minst två hushåll per färdkilometer och att den 
hemmavarande sonen inte räknades som eget hushåll. 

Föreslagen linje till Stenberga 

 
Tankar på en lantbrevbäringslinje till de östra delarna av Stenberga 
socken fanns i mitten av 1920-talet. I ett yttrande den 13 januari 1925 
från postmästaren i Åseda till postdirektionen i södra distriktet diskuteras 
denna fråga. En sådan linje skulle bli åtta km lång och gå från Virserum 
till det vägkors där en mindre väg utgår till Mögleryd. 
Genom den tilltänkta linjen skulle 187 personer över 15 år (37 under 15 
år) få posten hemburen av lantbrevbärare och slippa åka till poststationen 
i Stenberga för att själv hämta sin post. 
Postmästaren ansåg att en sådan lantbrevbäringslinje var berättigad, men 
av okänd anledning kom den aldrig till stånd. 


