
Postföringslinjer 
 

Med postföringslinjer menas de postala linjer som inrättats för att 
förmedla posten mellan de olika poststationerna. Som inledningsvis 
redogjorts för skedde postdistributionen till en början med av häst och 
ryttare för att så småningom ersättas av postdilligenslinjer. Tåget har 
fram till 1968 haft en avgörande betydelse för distributionen av post; 
detta år överfördes många posttransporter från tåg till bil. 
Postkupéer inrättades på de flesta järnvägslinjer (både statliga och 
enskilda) och har också funnits på den smalspåriga järnvägslinjen Växjö-
Hultsfred. Av utrymmesskäl har jag dock utelämnat en beskrivning av 
dessa postkupéer. 
Virserum - Målilla 

 
Den första postföringslinjen, som passerade Virserum, var den år 1855 
inrättade linjen mellan Vimmerby och Nottebäck. I samband med att 
postkontor inrättades i Målilla år 1861 tillkom en postföringslinje med häst 
och åkdon Målilla-Nottebäck, som också passerade Virserum. 
I anslutning till poststationens i Virserum öppnande år 1874 diskuterades 
att inrätta en särskild gångpost mellan Målilla och Virserum. En viss 
tveksamhet om behovet rådde dock, eftersom postgången mellan Målilla 
och Näshult (Nottebäck) skulle utökas från en till två gånger i veckan. 
I ett yttrande den 15 januari 1874 ansåg kronofogden G. L. Nystedt att 
linjen mellan Målilla och Virserum var obehövlig, en åsikt som delades av 
länsstyrelsen i Kalmar län i dess yttrande den 17 januari 1874. 
Hösten 1887 tillskrevs generalpoststyrelsen av riksdagsman C. J. 
Petersson med krav på förbättrad postgång mellan Målilla och Virserum. 
Petersson hade fått i uppdrag av Virserums kommun att försöka 
åstadkomma denna förbättring. 
Såväl postmästaren i Målilla som postmästaren i Växjö yttrade sig positivt 
över förslaget (den 19 november resp. den 30 november 1887). 
Generalpoststyrelsen uppdrog den 1 december 1887 åt postmästaren i 
Målilla att "genom pålysning i vederbörande kyrka och på annat lämpligt 
sätt infordra anbud å besörjande från och med den tid, som framdeles 
möjligen kan varda af Kongl. Styrelsen bestämd, af postföring med 
gående bud två gånger i veckan, fram och åter, mellan Målilla och 
Virserums postanstalter". 
Postmästaren lät den 10 februari 1888 meddela generalpoststyrelsen att 
lägsta anbud för postföringen hade inkommit från hemmansägaren Jonas 
Petter Jonsson i Virserum, som krävde en ersättning av 2 kr 50 öre per 
tur. 
Vad postmästaren inte visste var att poststationsföreståndaren i Virserum, 
K. E. D. Gunnarsson, direkt till generalpoststsyrelsen lämnat ett anbud på 
2 kr per tur. Generalpoststyrelsen beslöt den 28 februari 1888 att anta 
Gunnarssons anbud och att utökningen av turantalet skulle börja gälla den 
1 april 1888. 



Gunnarssons avled den 28 oktober 1896, men sterbhuset fortsatte att 
sköta gångposten med två turer i veckan. Generalpoststyrelsen tillskrev 
postdirektionen den 2 december 1896 med order att säga upp kontraktet 
hos samtliga sterbhusdelägare eller deras förmyndare, att upphöra den 31 
mars 1897. Postmästaren i Målilla kunde den 16 december 1896 insända 
uppsägningsbeviset "vederbörligen försedt med behörigen bevittnade 
underskrifter af nämnde Gunnarssons enka och förmyndare för hans 
barn". Det var uppenbarligen lite krångligare förr i världen. 
Redan den 19 december 1896 kunde generalpoststyrelsen meddela 
postmästaren i Målilla att till ny kontraktsinnehavare från den 1 april 1897 
hade utsetts Gunnarssons änka Albertina. I stället för gående skulle 
postföringen nu utföras med häst och åkdon, men ersättningen blev 
oförändrat 2 kr per tur. Nu avgick posten varje måndag och torsdag från 
Virserum kl. 06.00 och ankom till Målilla kl. 08.50 för att vara åter i 
Virserum kl. 14.50. 
I anslutning till vintertidtabellens införande den 1 oktober 1897 
aktualiserade postmästaren i Målilla i en skrivelse den 7 september 1897 
tidsåtgången för transporten mellan Målilla och Virserum. Postmästaren 
skrev: 
Genom omläggning och förändring af vägsträckan vid Vrånganäs by har 
vägen till Virserum förkortats med en dryg fjärdingsväg eller något mer 
(den är ännu ej officiellt uppmätt) och då enligt utsago af såväl postiljon 
som i synnerhet skjutsentrepenören posten till Virserum kan under alla 
omständigheter fortskaffas på 2½ timmar, anser jag att tiden i den nya 
tidtabellen och framgent bör tagas till högst 3 timmar mellan Målilla och 
Virserum. 
Postdirektionen biföll förslaget. 
Apotekare Axel Carlmark i Målilla begärde den 25 januari 1898 tillstånd att 
mot ersättning få sända en medikamentslåda till Virserum med 
postskjutsen. Postmästaren i Målilla tillstyrkte den 5 februari 1898 denna 
begäran och utvecklade det sålunda: "Då meningen med sändandet af 
denna blecklåda (något mindre än en postiljonsbreflåda), är att för 
virserumsborna underlätta anskaffandet af medikament, på så sätt att i 
denna låda sändes från Virserum recept och på återfärden motsvarande 
medikament". 
En stor förbättring i postföringen inträdde år 1901, närmast i anslutning 
till att järnvägslinjen mellan Klavreström och Åseda öppnades för allmän 
trafik. Postinspektionen hade i en PM den 22 januari 1901 lämnat en 
omfattande redogörelse för hur denna järnvägslinje skulle förändra 
postföringen i berörda orter (däribland Virserum, eftersom linjen mellan 
Målilla och Nottebäck gick över Åseda och hade förbindelse med 
Klavreström). Sedan Åseda fått järnvägsförbindelse kunde kärrpostlinjen 
Målilla-Klavreström delas i två, av vilka den längre och ostliga skulle få till 
huvuduppgift att utgöra en förbindelseled mellan å ena sidan 
poststationerna i Virserum, Stenberga och Näshult och å andra sidan 
postanstalterna i Målilla och Åseda. 
Av promemorian framgick vidare att det "för den betydande industriorten 
Virserum (uppbörd under år 1899 omkring 3400 kronor) torde vara af 



särskildt vigt att stå i daglig förbindelse med det öfverordnade 
postkontoret, Målilla". 
I promemorian föreslogs därför att postföringen mellan Målilla och Näshult 
med häst och åkdon skulle fullgöras med sex veckoturer i vardera 
riktningen. Samtidigt kunde postföringen bl.a. mellan Målilla och Virserum 
(den som änkefru Albertina Gunnarsson fullgjorde) indras liksom den 
vaktbetjänt som medföljde posten på linjen Målilla-Klavreström. 
Postmästaren i Målilla delade i sitt yttrande den 25 april 1901 
postdirektionens förslag. 
Det var alltså stor enighet kring förslaget och i en postkungörelse den 5 
september 1901 kunde man läsa följande: 
Myndiga och pålitliga personer, som är hugade genom kontrakt förbinda 
sig, att från och med den tid, som framdeles möjligen kan varda af 
Kungl.Generalpoststyrelsen bestämd, besörja postföring med häst och 
åkdon sex gånge i veckan från Virserums poststation till Målilla postkontor 
samt från Målilla åter till Virserum jemväl sex gånger i veckan uppmanas 
att härom senast den 25 innevarande månad till postmästaren i Målilla 
ingifva skriftliga anbud, upptagande till bestämdt belopp den lägsta 
ersättning, som betingas för hvarje fullbordad tur fram och åter. 
Anbud, som bör vara åtföljdt af ålders- och frejdebetyg samt intyg om 
kompetens för bestyret i fråga, skall vara undertecknadt af 
anbudsgifvaren med utsatt yrke och adress och bevittnadt. 
Kungörelsen skulle läsas upp i Målilla och Virserums kyrkor den 15 och 22 
september 1901 samt anslås i postanstalternas i Målilla och Virserum 
förstuga. 
Som framgår av kungörelsen hade man övergivit tanken på en 
postföringslinje Målilla-Näshult, förmodligen beroende på synpunkter från 
poststationsföreståndaren i Stenberga, som ansåg att en linje från 
Stenberga via Nye till Vetlanda var bättre för stenbergaborna. 
Postmästaren i Vetlanda underströk denna synpunkt i en skrivelse den 29 
september 1901 till postdirektionen. Postmästaren föreslog i stället vissa 
förbättringar av Näshults och Stenbergas postförbindelser med Vetlanda. 
Om dessa genomfördes var postföringen mellan Näshult och Virserum 
obehövlig och kunde indras. 
Postkungörelsen lockade fyra anbudsgivare. Arrendatorn av 
kronolänsmansbostället Karl Alfred Rudström, som begärde 3 kronor 40 
öre för sex turer per vecka, bifogade tillstyrkande intyg från 
kommunalnämndsordföranden C. A. Rosander i Ekeflod. 
Också Albertina Gunnarsson var intresserad av att få fortsätta som 
postentrepenör (hon hade ju redan sysslan två dagar i veckan). Hennes 
anbud löd på tre kronor per tur och hon anhöll att bli underrättad om 
något lägre anbud blivit inlämnat "och torde jag få i egenskap genom att 
jag i flera år kört påsten få det företräde att jag framför någon annan få 
om jag så önskar blifva entrepenör enligt det lägsta ingifna anbud". 
Den tredje anbudsgivaren var arrendatorn Carl Neiglick, för en kostnad av 
tre kronor per tur. Lägsta anbudet kom från hemmansägaren Klas Alfred 
Westrin, Ösjögle, som begärde ersättning med 2 kr 90 öre per tur. 



Postmästaren övrlämnade ansökningarna till postdirektionen den 27 
september 1901. Han kunde dock inte yttra sig över deras lämplighet "af 
den orsak att de samtliga äro för mig obekanta". Däremot nämnde han att 
änkefru Albertina Gunnarsson punktligt och ordentligt fullgjort sina 
skyldigheter på de hittillsvarande turerna två dagar i veckan. 
Poststationsföreståndren i Virserum hade underrättat Albertina 
Gunnarsson om att lägsta anbud låg tio öre under hennes. I en skrivelse 
den 10 oktober 1901 sänkte hon därför sitt anbud från 3 kr till 2 kr 75 öre 
men med rätt "att låta kända och välfräjda personer åka mäd påstsjutsen 
samt att Påststyrelsen håller en presenning för påstväskans bevarande för 
väta". 
Den värste konkurrenten till änkefru Gunnarsson var ju hemmansägaren 
Westrin i Ösjögle. Nu ingrep emellertid kronolänsman Emil Sandstedt i 
"striden". I en skrivelse den 30 oktober 1901 meddelade han att "bemälde 
Westrin personligen icke är olämplig för postföringen ifråga, men att han, 
som har en häst och derför torde hafva svårt att ordentligt fullgöra sina 
åligganden". Dessutom var vägen till hans bostad en sämre byväg, där 
särskilt vintertid trafikhinder lätt kunde uppstå och fördröja hans ankomst 
till poststationen. 
Så var det då äntligen dags för generalpoststsyrelsen att besluta i frågan. 
I en skrivelse den 31 december 1901 till postmästaren i Målilla meddelade 
man att postföringen mellan Virserum och Näshult indrogs och linjen 
mellan Virserum och Målilla skulle ombesörjas sex dagar i veckan. Alla 
förändringar skulle vidtas från den tidpunkt då järnvägslinjen 
Klavreström-Åseda öppnades för allmän trafik, vilket skedde den 26 juni 
1902. Till entrepenör på postföringslinjen antogs änkefru Albertina 
Gunnarsson mot en ersättning av 2 kr 75 öre per tur eller 16 kr 50 öre per 
vecka. 
Gårdveda - Virserum 

 
Järnvägslinjen Vetlanda- Målilla öppnades för allmän trafik den 21 juni 
1906. I samband därmed inrättades en ny postföringslinje mellan 
Gårdveda och Målilla med arrendatorn Carl August Lindström från Målilla 
by som entrepenör. 
I en skrivelse den 26 juni 1906 till postmästaren i Målilla meddelade 
poststationsföreståndaren i den nyöppnade poststationen i Målilla station 
(poststationen hade öppnats den 22 juni 1906) att "telefonledes har till 
undertecknad från Wirserums korrespondenter företrädda af Bank- och 
några affärsmän gjorts framställning om huruvida icke Herr Postmästaren 
skulle vilja bestämma tiden för postens afgång från Gårdveda till kl. 11.00 
fm eller något deröfver". Om förslaget bifölls skulle korrespondenterna 
hinna besvara dagens ankommande post före kl. 15.30, då den avgående 
posten lämnade Virserum. 
Postmästaren vidaresände skrivelsen till postinspektionen, som i sin tur 
begärde yttrande från poststationsföreståndaren i Gårdveda. Denne 
upplyste kortfattat den 5 juli 1906 att "Wirserumsposten kan ej exp. på 
kortare tid än ½ timme". Det är svårt att räkna ut de praktiska 
övervägningar som poststationsföreståndaren hade gjort, men 



postinspektionen meddelade den 17 juli 1906 att någon ändring av 
postföringen inte skulle äga rum med hänsyn till argumenten från 
Gårdveda. 
Varför Virserumsborna hade vänt sig till poststationsföreståndaren i Målilla 
station - och inte till Virserum - framgår inte heller av handlingarna i 
ärendet. Däremot blev det poststationsföreståndaren i Virserum som fick i 
uppdrag att meddela postinspektionens beslut. Detta gjorde han genom 
att de fick skriva sina namn på postinspektionens beslut. Härigenom vet vi 
att det var kamrer Arvid Rudin, för Bankaktiebolaget Södra Sverige 
(sedermera Svenska Handelsbanken), kronolänsmannen Fr. Jonath. Holm 
och Aug. Petersson för Oscar Edv. Ekelunds Snickerifabriks AB som hade 
begärt förbättringen. 
Postföringslinjen mellan Gårdveda och Virserum blev inte särskilt 
långlivad. I samband med att järnvägslinjen Åseda-Virserum öppnades för 
allmän trafik gjordes också en översyn av postanordningarna i området. 
Postdirektionen i östra distriktet lämnade den 16 juli 1910 ett förslag till 
postmästaren, som bl.a. innebar att postföringslinjen skulle indras. 
Samtidigt anmodades han att inhämta yttrande över detta förslag från 
poststationsföreståndaren i Gårdveda. 
Generalpoststyrelsen beslutade den 18 februari 1911 att bifalla 
postdirektionens förslag att dra in postföringslinjen till Gårdveda. 
Nye - Virserum 

 
Från den 1 september 1961 inrättades en postföringslinje från Nye till 
Virserum. Entrepenör var H. Danielssons Omnibustrafik. Posten sändes 
från Nye kl. 18.05. Det åvilade sedan postpersonalen i Virserum att 
ombesörja att posten lastades om till postförande tåg i Virserum. 
Postföringen hade alltså endast betydelse för Nye poststations avgående 
post. 
 


