
Lådbrevbäring i samhället 
 

Från början delades ingen post ut i brevlådor, utan man fick själv gå till 
poststationen och efterhöra om det fanns någon post att hämta. Det 
skulle dröja ända till 1860-talet innan några brevbärare svarade för 
utdelning av post och då endast i städerna. Från år 1912 infördes en ny 
form av postutdelning i större samhällen, kallad lådbrevbäring, och som 
innebar att posten delades ut i postlådor efter vägen (någon utdelning 
skedde inte i husens trappuppgångar). Numera har dessa båda 
utdelningsformer sammanslagits och kallas med ett enhetligt namn för 
stadsbrevbäring. Om posten skall delas ut i husens trappuppgångar eller i 
postlådor vid gatan avgörs endast av bebyggelsens karaktär. 
I Virserum hade postutdelningen ägt rum på poststationen, här fanns 
också postfack för enskilda att disponera. Någon utdelning av post i 
brevlådor vid husen ägde alltså inte rum. I november 1935 tillskrevs 
därför Generalpoststyrelsen av folkskolläraren Einar Johansson med 
förslag om att brevbäring skulle anordnas inom Virserums 
municipalsamhälle. Skrivelsen remitterades till municipalfullmäktige i 
Virserum för yttrande. Till en början hyste fullmäktige en viss tvekan men 
man tillstyrkte dock förslaget om lådbrevbäring i samhället. Det som 
framför allt gjorde att fullmäktige var lite tveksam var oron för att 
brevbäringen skulle medföra kostnader för samhället och att det inte 
längre skulle finnas möjlighet för den enskilde att själv hämta posten på 
eftermiddagarna. Sedan dessa farhågor avfärdats kunde dock fullmäktige 
enhälligt tillstyrka förslaget om lådbrevbäring. 
Generalpoststyrelsen remitterade därefter framställningen via 
postdirektionen i södra distriktet till postmästaren i Åseda för utredning. 
Ganska omgående gjorde denne en undersökning bland innehavarna av 
postfacken hur de ställde sig till frågan. Men sedan skulle det komma att 
dröja innan det hände något ytterligare. När ett år förflutit fann sig Einar 
Johansson föranlåten att i november 1936 påminna om förslaget. Han 
påpekade också att Tingsryd redan erhållit brevbäring, trots att detta 
samhälle endast hade 956 invånare, medan Virserums folkmängd uppgick 
till 1.682 personer. 
Vad som egentligen hänt under mellantiden är inte klart och inte heller 
varför det dröjde ända till juli innan postdirektionen i södra distriktet, 
Malmö, kom med sitt förslag att införa lådbrevbäring i Virserum. När 
handlingarna väl kom tillbaka till generalpoststyrelsen var man dock 
snabb och den 23 juli 1937 bifölls förslaget om lådbrevbäring. 
Söndagen den 15 augusti 1937 kunde den nya brevbäraren Holger Nilsson 
från Hässelid (tidigare lantbrevbärare) börja postutdelningen kl. 09.15. 
Den första brevbäringsturen fick följande uppläggning: 
1:a etappen: 
Mejerigatan - Strandvägen - Björkmossavägen - Evagatan - 
Björkmossavägen - Jakobsgatan - Norra Järnvägsgatan - Målillavägen - 
Norra skolan - poststationen. 



2:a etappen: 
Storgatan med tvärgatorna Villagatan - Bergsgatan - Parkgatan - 
Ekebergsgatan - från Storgatan till Ryds villa å Ösjöglevägen och därifrån 
tillbaka till Rödmossavägen till Södra skolan. På återvägen utdelas posten 
å Ekelundsgatan. 
3:e etappen: 
Kyrkogatan - halva Kvarngatan - Kyrkogatan - Tvetavägen genom Dansö 
till Vesterborg där turen vänder åter Tvetavägen-andra delen av 
Kvarngatan-Strömgatan. 
Enligt planerna skulle all postutdelning vara avklarad omkring kl. 11.30. I 
samhällets utkanter, där bebyggelsen är gles eller inom samhället där 
luckor finns i bebyggelsen ägde ingen brevbäring rum. De som bodde i 
dessa områden kunde dock placera brevlådor där brevbäringslinjen 
passerade. 
Efter den första genomförda brevbäringsturen kunde Virserums-Posten 
den 16 augusti 1937 rapportera att allt fungerade till belåtenhet och att 
"uttalade farhågor, att det skulle taga för lång tid innan posten erhölles 
vederlades". Tidningen tillägger att posten blev utdelad längs Storgatan 
redan vid halvtiotiden. En mindre justering av brevbärarbiträdets 
tjänstgöringstid genomfördes från den 1 november 1937 då tiden 
utökades från 74 till 91 timmar per 30-dagarsperiod. 
Vid municipalfullmäktiges sammanträde i maj 1942 uppdrogs åt Einar 
Bresäter och Elis Wahlström att hos generalpoststyrelsen hemställa om en 
andra lådbrevbäringstur i samhället måndagar, onsdagar och fredagar 
efter tågets ankomst kl. 15.42. 
I en artikel i Vetlanda-Posten den 26 juni 1944 lämnas en redogörelse för 
bakgrunden till municipalfullmäktiges begäran: 
  
Det påpekas, att lådbrevbäringen nu utgår med en daglig tur efter första 
postförande tågs ankomst kl. 7.48. Såväl huvudstadstidningarnas 
landsortsupplagor som övrig långväga post kan i regel bäras ut med 
turen. Ett flertal ortstidningar komma emellertid till Virserum med 15.42-
tåget. Nästan alla dessa komma måndagar, onsdagar och fredagar. Med 
detta tåg komma också Stockholmstidningarnas A-upplagor och åtskillig 
annan post. Det är därför ett allmänt önskemål inom samhället att 
lådbrevbäringen skall utökas med en eftermiddagstur åtminstone de 
dagar, då de flesta ortstidningarna komma. Samhället har en folkmängd 
på 1.850 personer och så gott som varje familj prenumererar på någon 
ortstidning. 
Man bör komma ihåg att lokaltidningarna vid den här tidpunkten inte var 
dagliga och inte var morgontidningar som nu, utan kom ut på 
eftermiddagarna. 
I den utredning som postmästaren i Åseda den 11 augusti 1944 
redovisade ställde han sig positiv till förslaget att ordna en särskild 
brevbäringstur de eftermiddagar ortstidningarna kom ut, men ansåg att 
denna inte skulle omfatta annan post än tidningarna. Den brevpost som 
kom med tåget kl. 15.42 var av så ringa omfattning att det inte 
motiverade att samhället hade postutdelning två gånger dagligen. 



Av utredningen framgick vidare att "med hänsyn till samhällets 
utsträckning och postlådornas placering beräknas utdelningen av 
tidningarna kräva en så jämförelsevis lång gångtid som 2 timmar 30 
minuter". Det fanns ett anbud att åtaga sig denna utdelning till en kostnad 
av 2 kr 50 öre per tur eller 390 kr per år. För att i någon mån täcka denna 
kostnad ansåg postmästaren att tidningarna i Oskarshamn skulle bidra 
med 1 öre per utdelat nummerexemplar eller 223 kr 8 öre per år. De båda 
oskarshamnstidningarna hade förklarat sig villiga att påta sig denna 
kostnad medan Vimmerby Tidning inte lämnat något besked. 
Postdirektionen ställde sig positiv till förslaget i sitt yttrande den 28 
augusti 1944. Generalpoststyrelsen delade underinstansernas åsikt och 
fr.o.m. den 2 oktober 1944 började posten att tre gånger i veckan dela ut 
tidningarna på en särskild eftermiddagstur. Den särskilda ersättningen 
från tidningarna sänktes dock till ½ öre per utdelat nummerexemplar. 
Den särskilda tidningsturen råkade i farozonen fr.o.m. den 1 december 
1944. Då blev nämligen Oskarshamns-Tidningen både sexdagarstidning 
och morgontidning. Postdirektionen i Malmö föreslog därför den 24 
november 1944 att tidningsutdelningen skulle koncentreras till 
lådbrevbäringen. Denna var indelad i tre omgångar. Till första omgången, 
som påbörjades vid 9-tiden, hade inte tidningarna hunnit komma (de kom 
med tåget kl. 10.08), däremot kunde omgång två och tre - med mindre 
justering av utdelningstiderna - få Oskarshamns-Tidningen utdelad med 
den vanliga lådbrevbäraren. För att inte abonnenterna i första omgången 
skulle få sämre service föreslog postdirektionen att Oskarshamns-
Tidningen skulle utdelas separat av ett brevbärarbiträde efter tågets 
ankomst kl. 10.08. 
För den särskilda eftermiddagsturen tre dagar i veckan återstod att dela 
ut 43 exemplar av Oskrshamns Nyheter (3 dagar i veckan), 6 exemplar av 
Vimmerby Tidning (3 dagar i veckan) och 9 exemplar av andra icke 
lokaltidningar (6 eller 7 dagar i veckan). Postdirektionen ansåg att det var 
för få tidningar, sammanlagt 58 tidningsexemplar, för att den särskilda 
eftermiddagsturen skulle bibehållas. Man föreslog därför att den skulle 
dras in. 
Generalpoststyrelsen beslutade den 1 december 1944 att bifalla 
postdirektionens förslag om sättet för Oskarshamns-Tidningens utdelning. 
Vidare beslutade man, i motsats till postdirektionens förslag, att bibehålla 
den särskilda eftermiddagsturen tre dagar i veckan för utdelning av 
tidningar. 
Det skulle dock inte dröja länge innan det uppstod behov av ytterligare 
arbetstid för lådbrevbäringen i samhället. Postmästaren i Åseda 
meddelade nämligen den 14 mars 1946 att vid "företagen mindre kontroll 
har en regelbunden övertid tisdag-lördag av omkr. 20-40 min. 
konstaterats". Postmästaren hade också besökt Virserum den 7 mars 
1946 och kunnat konstatera behov av regelbunden övertid. 
En bidragande orsak till att arbetet ökat var samhällets nybebyggelse (14 
nytillkomna fastigheter efter den 1 juli 1945). 
Postmästaren föreslog därför att tiden för lådbrevbäraren skulle utökas 
med en halvtimme varje vardag. Han föreslog vidare att ett särskilt 



brevbärarbiträde skulle anställas två timmar varje fredag enbart för att 
dela ut tidningarna "Vi" och "Ica-Kuriren" (c:a 500 ex) och 
"Metallarbetaren" (32 ex). Härigenom skulle lådbrevbärarens arbete 
underlättas. Postdirektionen biföll förslaget den 27 mars 1946. 
Postdirektionen påbörjade under år 1948 en översyn av 
personalsituationen på postexpeditionen. Denna redovisades den 28 
februari 1949 och innebar viss personalförstärkning. I utredningen 
redovisades också flera önskemål om utökning av lådbrevbäringen inom 
municipalsamhället. Postdirektionen uppgav därvid följande: 
Framställningarna avse utsträckningar på icke mindre än sju ställen inom 
samhället, invid gator, där nybyggnad ägt rum. Korrespondenterna på 
dessa platser erhålla sin post antingen redan nu med lådbrevbäraren eller 
hämta posten på postexpeditionen eller på fabrikskontor, där de äro 
anställda. Det sista uppgavs vara det mest förekommande och påstods 
medföra stora olägenheter. Lådbrevbäraren anses dessutom böra 
övertaga viss utdelning invid Björkmossavägen, där utdelningen f.n. 
fullgöres av lantbrevbäraren å linjen Virserum-Slagdala-Virserum. --- 
Klagomål har också framförts från de korrespondenter, som bo i slutet av 
lådbrevbäringen, över att posten kommer dem alltför sent till handa. 
Det var dock inte möjligt, ansåg postdirektionen, att förbättra 
lådbrevbäringen om endast en funktionär skulle ansvara för utdelningen. 
Man ansåg därför att en uppdelning av lådbrevbäringen på två distrikt 
skulle göras; ett större distrikt omfattande nordvästra och södra delen av 
samhället och ett mindre distrikt, omfattande nordöstra delen. 
Lådbrevbäraren i nordöstra distriktet (där ingen nybebyggelse ägde rum) 
skulle också ansvara för vissa posttransporter. 
Uppdelningen i två lådbrevbäringsdistrikt innebar också att en ny 
brevbärarbefattning behövde inrättas. 
Förslaget godtogs av generalpoststyrelsen den 26 mars 1949. 
Uppdelningen av lådbrevbäringsdistriktet skulle gälla från den 1 april 1949 
men inrättande av den nya brevbärarbefattning först från den 1 maj 1949. 
Smärre anpassningar av lådbrevbäringen vidtogs kontinuerligt. 1963 togs 
dock ett störe grepp genom postdirektionens förslag den 7 juni 1963. I 
detta diskuterades att göra de två utdelningsdistrikten lika stora, men: 
Distrikten har inte gjorts likvärdiga i fråga om gångtid och detta beror på 
att posten till Kommunalkontoret, som nu utdelas omkr kl 10 skulle bli 
ytterligare försenad, eftersom en omreglering skulle innebära att distr 1 
skulle fullgöra ev. övertagen del först. När kommunalkontoret skaffar sig 
box kan distrikten göras likvärdiga och övriga vakter fördelas lika mellan 
postiljonerna. 
Konkret innebar förslaget att ytterligare en postiljonstjänst inrättades 
(utökning från en till två tjänster) samtidigt som brevbärarbiträdets 
tjänstgöring på 159 tim/mån drogs in. Personalen på postexpeditionen 
hade inget att invända mot förslaget, som började tillämpas från den 1 juli 
1963. 
Postens utveckling i Virserum har fortsatt. Lite rapsodiskt kan följande 
noteras. En postal omorganisation 1977 innebar att postexpeditionen 



förvandlades till postkontor, något som dock inte hade någon praktisk 
konsekvens för kunderna. 
När järnvägsstationen avbemannades 1983 övertog postkontoret rollen 
som godsombud och år 1987 inrättades ett servicekontor för 
arbetsförmedlingen. Det ökade antalet turister i bygden har medfört att 
postkontoret numera också kan växla utländsk valuta. Posten håller 
numera öppet hela dagen (utan stängning några timmar mitt på dagen), 
men å andra sidan har man infört lördagsstängning.  
Som synes finns det anledning att återkomma också till postens senare 
öde och äventyr i Virserum. 
 


