
POSTAN ORD N IN GAR I N ORRA U PPLAN D

OMKRIN G SEKELSKIFTET

av P. O. H . T ornee

Postmusei V änner utly ste år 1958 en täv ling i lok al
posthistoria. Postmästare P O H T ornee tilldelades f örsta
p ris f ör denna redogörelse. Ov riga täv lin gsbidrag redo-
v isades i Postry t taren 1963 av p ostmästare Teodor ] ulin .

Omkring å r 7600 f. K r. d rog sig inlandsisen t illbaka mot nor r i våra
trakter och efterlämnade rullstensäsar , gäende i sto rt set t i r iktning
nord- syd . Stora delar av nuvarande norra Upp land var emellert id
flera tusen är framä t hav eller sjö. Men vattnet och äsarna ha sat t sin
prägel på förbindelserna ända fr am t ill våra dagar.

Studera vi de senaste vackra topografiska kartbladen över nor ra
Upp land, f inna vi sna rt at t beteckningen R för fornlämning är lokalise-
rad just efter dessa förutsättningar. U ngefär mit t emellan nuvarande
postkontoret i T ierp och poststationen i Västerensta svänger Ti erpäsen
ut i öst - västl ig riktning över T ämn aräns dal vid Torslunda, och R :n stå
här i rader som vit tnesbörd om gammal bosättning och gamla färdvägar.
På den följande orienterande kart an har jag därför tagit med namnet
Torslunda.

N är då varande landsti ngsman Folke T rana våren 1953 p löjde sina
åkrar, fann han gammalt bearbetat t rä och däribland det unika d rak-
huvudet f rän Valö , som genom olika metoder daterats t ill 700-ta let.
Fara v i från Valö vägen söder ut mot G imo , finna v i på en klippvägg
en vacker runri stning frän 1000-ta let , och runstenar stå resta v id flera
fort farande t rafikerade färd leder i norra Upp land .
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Från medelt iden ä ro t rak tens äldsta export p rodukter kända, även om vi
veta föga vart och på vilka vägar de på den t iden exporterades. Malm-
brytningen i D annemora är känd sedan 1400-talet , och 1456 gav
konung Karl VI II då varande Tierps härad det vapen med t re humleax,
som sedan i modernis erad form i vära dagar tagits t ill Ti erps köpings
och T ierps sockens vack ra vapen. Men här och var växer humlen nu
vild , så t. ex . vid Skämsta på åsslutt ningen 2 km öster om T ierps kö-
pings postk ontor.

TIERP S KÖPIN G

Ett stycke söder om O rbyhus slott skjuter ett stort stenblock ut i
vägen. D å jag första gången cyk lade där och fr ågade lant brevbäraren
R agna r Sjögren, varför man omgärdat det med reflexanordningar i
stä llet för a tt sp ränga det , berät tade han, at t det var vid det stenblocket
som enligt t rad it ionen budet frän O rbyh us med meddeland et om Erik
X IV :s död den 26/2 1577 mötte budet från Stockholm med befall-
n ingen om att Eriks liv skulle skonas.

På 1600-ta let kommo vallonerna t ill Uppland, och nya bruk växte
upp vid forsar och dammar och redan befint liga förbätt rades. Många
av bruken äro dock nu nedlagda såsom i G imo, UI lfors, St römsberg ,
Väst land, Lövstabruk och Forsmark, men postansta lter finnas f ort-
farande kvar där . De gamla bruken i Söderfors och O sterbyb ruk ha
i händerna på stora koncerner gått en storhetst id t ill mötes. Till Karl-
holmsbruk har KF förlagt en t räfiberp lat tefab rik med export t ill främ-
mande världsdelar, och vid Tobo gamla järnbruk t illverkar nu Monark-
koncernen Limexskidan , rad ioappara ter och på sistone TV-apparater.
Postanstal ter pä dessa orter äterfinnas ocksä bland postexpedi t ione rna i
bifogade förteckning.

P å 1600-ta let organiserades också det svenska postväsendet, och i de
invent a riefört eckningar för postkont oret i Ti erp (Yvre), som länsman
där uppgjorde ett par gånger på 1830- 40-ta len, står fr ämst en samling
posta la förordningar och kungörelser för åren 1636- 1701.
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Fran 1700-talet anteckna r jag tvä hi ndelser, som i dessa samma nhang
få anses vara de mest anmärkningsvärda. Först ryssarnas härjningar å r
1719, då bebyggelsen i norra Uppland t ill största delen nedbrändes, och
vidare vägväsendets upp rustning under århundradets sista årt ionden.
Om det sistnämnda vitt nar de mänga milstolparna, en del med ut för-
ligare uppgifter, and ra åter endast med ett årta l. Vid vägen fr ån K arl-
holmsbruk ti ll H olmsänger, där den gamla byggnad som kallas K rist i-
nas jaktslot t lär vara en av de få som ej nedbrän des 1719, står en
vacker mil sten frän 1770.

Fru Lundev all med son och sv ärmor utanf ör "d rottning
K r stinas jak tslot " i H olms&n ger ( 1958).

Från 1800-ta let ligger mycket materia l om den t idens post förhällan -
den i olika arkiv, och framlidne postmästaren Wilhelm Pet relius i
U ppsala har med materia l frän landsarkiv et i några uppsatser i Upsala
N ya T idn ings julnummer sakkunnigt belyst dem. Främst uppehåller
han sig vid förhållandena i U ppsala, men även de a llmänna post för-
häl landena i Uppland på 1820- 30-ta len har han berört . Posten t ill
och från Gävle och N orrland passerade vid denna t id postkon toret i
Ti erp (Yvre) ti ll en början en, sedan två gånger i veckan . Och det var
den enda a llmänna postgång som fanns här vid denna t id !

I och med öppnandet å r 1874 av järnvägen Uppsala- Gävle med bi-
banorn a O rrskog Söderfors och Orb yhus D annemora päbörjades en
utveckling, som i mer eller mindre snabb takt fort sat t under 1900-
ta lets första hälft . Fram til l mot slutet av 1860-t alet fanns inom hela
det nuva rande förvaltni ngsomrädet endast en fast postans ta lt , nämligen
postkontoret i T ierp , som då låg i Gryttjom. Är 1869 ti llkommo tvä,
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Milsten v id vägen mellan Karlholms-
bruk och Hol si nger ( 1958).

postexped itionen i Osterby - ind ragen mellan 1875 och 1921 och
poststat ionen i Lövstab ruk . Men åren 1874- 1878 t illkommo icke
mindre än 13 postansta lter. Av dem äro t idigare icke nämnda Knaby,
Kn y pp lan och O rrskog, alla t re vid inrätt andet förenade med järn-
vi gsstat ionen pa resp . orter.

En av dessa 13 va r poststat ionen i nuvarande T ierps köp ing, även
den förenad med järnvägsstat ionen. Samti digt omändrades Tierps då i
Gryt tjom belägna postkontor t ill postexpedit ion, som dock indrogs
redan 1876. O mrådet blev vid denna t id i posta lt hänseende uppdelat
på postkont oren i Gävle och U ppsala. Under åren 1879- 1911 t illkom-
mo inga nya postanstalter inom området , men poststat ionen i nuva-
rande Ti erp omändrades 1902 t ill postkontor med et t mindre förvalt-
ningcomr äde, som sedan utöka ts i etapper. Av de postansta lter, som
tillkommit fr ån 1912, äro t idigare icke nämnda Skärpl inge, En bo, Me-
hedeby, Mänka rbo, Sand by och Vavd.

Un der 1900-ta let ha post förbindelserna utst räckts at t nå p raktiskt
taget varje liten by i ett finmaskigt nät av olika slags postanordningar.
Liksom järnvägarna på 1870-ta let kom att bilda epok, har under de
sista ärt iondena motorisering en gjort det. Men för att konsekvent
genomföras eller fullt komma t ill sin rät t förutsät ter motoriseringen
mänga ganger sammanslagning av mindre postan ordn ingar ti ll större
enheter. H är i norra U pp land har man att under samma t id räkna med
stora förändringar t ill följd av en annan företeelse, nämligen flykten
fr ån landsbygden och befolkningens koncent rat ion t ill tätorterna.
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För att vi skola få besked om förhållandena innan den nuvarande
postdistribut ionsapparaten fick sin ut formning, d. v . s. huvudsakligen
ärtion dena kring sekelskiftet, mäste vi kontak ta de gamla t rotjänare
eller minnesgoda personer eller yngre medlemmar av postfamiljer, som
hört berätt as om gamla t ider. Det är hög t id att få dessa förhållanden
nedtecknade, ty de ovan berörda omvälvningarna minska även snabbt
sagesmännens antal. För en av de äldsta postansta lterna , postkontoret i
Tierp, torde det redan vara for sent att uppspåra någon som kan be-
rätta, så att för den tiden, 1860- 1870-talen, f vi i regel nöja oss med
vad enstaka skrift liga uppgift er kan ge. Men genom att utsträcka upp-
teckningarna till et t större, enhetl igt område avlägsnas olägenheterna av
enstaka I uckor.

Efter denna int roduktion ber jag få överlämna ordet till några av
mina sagesmän, eller kanske först till några kvinnliga berätta re. Det är
inte bara av art ighet, utan även därför, att damerna nu utgöra hälft en
av postanstalt sföreständarna . Vi börja med Orbyhus.

ORBYH US

Stationsmästare Mary Zill n :

Efter vad min Mor minns och jag hört berätt as var posten här i
gamla tider förenad med järnvägen. Från järnvägen-posten lämnades
den ankommande posten ut t ill affärerna, där allmänheten hämtade
den. Sedan post och järnväg skiljts åt hade F. G . Pett ersson hand om
posten t ill att börja med i sin svärfars bostad och därefter i egen villa.
Till den nuvarande lokalen kom posten 1938 då postmästare Pet relius
hy rde den av riksdagsman Joh. Larsson.

Min farfar, landstingsman P. E. Andersson i Libbarbo, var även
nämndeman och gästgivare. Gästgiveriet var här i gården, men den är
nu delvis ombyggd. Fr. o. m. den 16 august i 1881 körde han posten
Orbyhus- Vendel- Björklinge och åter. D et var två turer i veckan, och
kontraktet har vi kvar. D et gällde till den 1 november 1898, då nytt
kont rakt slöts på i stort sett oförändrade villkor. N är farfar dog 1908
eftert räddes han av min Far, Emil Andersson. År 1916 skaffade Far sig
bil men fr am pa 1920-talet lades den skjuts stat ion , som eftert rätt gäst-
giveriet, ned.

Orby hus den 30 sept . 1958
Mary Zill

4 9



Land stingsm ann en, gästgiv a ren, näm nd eman, p ost-
f örare P. £ . A nd ersson i Libbarbo.

An na  Mary  Zi llen ä r enligt mat rikeln f6d d 19/ 4 1920. Släktnamn et , som

hon och hennes syskon bä r , ä r moderns fl icknamn . Mary hade nog t änk t sig
en annan bana än den posta la efter ku rs p å Lillsved m. m., men et t första

v ik a riat i posten 194 1 följdes utan a vbrott av and ra t ill dess hon enligt
egen utsago nä rmast av en slump blev a vta lsanstä lld post st at ionsfö restan -

d a re i Sto ra Sked v i, som dock sna rt ble v postexp editi on. H ä rvid b lev hon
ut slagen men blev fr ån den 1 mars 1943 fast bitr äde i O rbyhus, där hon

1952 ryck te up p t ill sta t ionsmästa re. E xp ed it ionskurs genomgick hon 1954.

I post föringskontraktet frän 1881 äro ett par detaljer anmärknings-
värda. Posten kördes, som nämnts, endast två gånger i veckan. Vidare
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avtalades att entreprenören icke behövde vänt a mer än 15 timmar i
Björk linge. E rsättn ingen, äkdonspengar inräknade, utgjorde 1 k rona 30
öre per mil.

Kont raktet a v å r 1898 är i stort set t likalydande, redan det en an-
märkningsvärd sak för nutida människor. Ett stycke om »medföljande
postiljon» i 1898 ärs kon t rakt kal lad postvak tbetj ent är icke
st ruket 1898, men det är däremot bestämmelsen om väntetiden i Björk-

Postiljon (lbb) Ragna r Sjögren , f ö rste p ostiljon Esk il
A nd ersson och p ostbit räd et f ru Gerda Palm gren utanf ör

p ostex peditionen i Ö rby hus 1958.

linge. Antalet turer var 1898 oförändrat t vå i veckan, och vad som för
en nut ida löntagare ter sig ännu märkligare är at t ersät tningen även var
oförändrad. På bägge kont rakten har stat ionsinspektoren Erland P ihl-
blad i O rbyh us bevittnat ent rep renörens namnteckning.

Fru H ilda Pettersson (f . Jansson 1888 i T egelsm ora), Örb y hus:
N är omkring 1912 posten skiljdes från järnvägen blev min man, kam-

reren v id Up lands Ensk ilda Bank, Frans Gerha rd Pett ersson  (f .  25/9
1877 i Falun, d . 4/2 1947) poststat ionsföreståndare. Posten var i det hus
jag nu bor i öster om järnvägen . O mkring 1920 flyt tade v i över t ill
egen v illa, och där var posten t ill dess O rbyhus blev postexpedition .
Posten lades ut på disken, där den hämtades. Vår dott er Anna-Lisa
var t ill att börja med bit räde på postexpedit ionen, innan hon gifte sig.
Min man fick 50 k r i månaden i pension från posten efter mer än 25
å rs tjänst . St rax efter hans död brann villan i december 1947.

O rbyhus den 6/ 10 1958
H ilda Pettersson
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D AN N EMO RA

Stationsmästare Gunv or Berg:
Min Mor minns nog hur det va r med posten vid sekelskiftet. D en

var förenad med järnvägen, i vart fa!I var posten i järnvägsstat ionen .
N är post och järnväg sk iljdes åt , inhystes posten en kort are t id i det
nu nedbrunna huset vid järn vägsövergäng en, men kom sedan t ill det

Fr. v . A k erblom , W alli n , H ellgren , Berg (se v idstäend e
up pgif ter) och k on t rollör L . A . K . Säw en , Tie rp , utanf ö r

posten  i  Dannem ora ( 1958) .

bredvid liggande gula huset , där posten, då jag började som bit räde
(1929), d isponerade ett rum. Poststat ionsföreståndarna voro J ohansson,
därefter Ahlberg och, när jag började, var det fr u Anzelius, änka efter
en post tjänsteman i Stockholm. D ärefter kom från Tierp f ru O rde, född
Andersson, som blev stat ionsmä stare i O rbyhus, när poststa tio nen där
gick upp t ill expedit ion . J ag blev dä poststations föreständare här , och
när D annemora 1947 blev expedit ion, blev jag stat ionsmästare. F r. o. m.
den 1 juni 1952 fick vi vår nuvarande fina lokal i f . d . gruvfogdebosta-
den med en golvyta av 95 m. D en gamla hade visserl igen 1931 utökats
med ytt erl igare ett litet rum, men hela lokalen ink lusive förstuga ut-
gjorde ändock icke mer än 50 m. D et var i T rafikförbundet Uppsala-
N orrlands gamla personalbostad . D et nuvarande läget v id »torget »,
gamla mark nadsplatsen, är också bätt re sedan postbefordran O rbyhus-
D annemora med tåg år 1951 ersat ts med bussbeford ran.

D annemora den 6/ 10 1958
G unvor Berg
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Postpersonalen i Dannem ora om k r. 1930: Fr. w.
S trom berg, ddv arand e p ostbi träd et Gunv o r Gus-
tav sson sam t v ik . p oststationsf ö restända ren
N . V . I . K m se, nu stationsmästare i M ärsta.

Stat ionsmästare Karin Gunv or Viola Berg,  f.  Gustafsson 2/ 10 19 12, har hela
sin tjänstetid tji nstgjort i Dannemo ra. H on är  gift  med skogsinspektoren N ils
Berg. Postföraren Gustaf H ugo Åkerblom är f6dd 15/9 1896 och blev 1940
post förare ä linjen D ann emora Forsmark (j fr ä ven Forsma rk). Tf kontors-
bit rädet fru H illy Viol a Wall in ä r född 136 19 17 och har sedan 1948 tjänst-
gjort såsom vikarie i D annemora.

Postiljon Martin Edvard H ellgren är född 25 1 2 1905 och blev lådbrev-
bärare efter St röm berg fr . o. m. 1 / 12 1947. Vi d sammanslagning av lantbrev-
bäringslinjen Dannemora- Kark ebo och lädb revbä ringen i D annemora gruv-
samhä lle fr . o. m. 1/ 10 1955 blev han helt idsanställd .

F. lådbrev bäraren Johan Ström berg:

J ag är född 26/ 5 1884 och återfinnes ännu i telefonkatalogen under
hederst iteln brevbärare, ehuru jag varit pensionerad i över 10 år. J ag
blev lådbrevbärare 1926, när brevbäringen inrättades i D annemora, och
det var väl närmast för att få t id med mina fört roendeuppd rag v ilka
fångat mitt intresse. J ag kommer väl ihåg hur det va r innan brevbä-
ringen in rät tades. En del post hämtades på posten men huvudparten
lämnades t ill affären eller lades ut på ett bord i gruvans för rådsbod, där
det var att leta efter eventuella försändelser. D et gjorde icke mycket
t ill det bätt re att posten skiljdes från järnvägen omk ring 1916. S. k .
service va r inte uppfunnet på den t iden. Bernha rd J ohansson , poststa-
tionsförestända ren, nekade på gamla da r a v en eller annan anledning
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att ta emot p renumeranter pa »frisinnade» t idningar. I lön fick jag t ill
att börja med 73 kronor i månaden, men den ökade ju så småningom.

D annemora den 7/ 10 1958
J . St römberg

St römberg va r o rd förande i sjukk assa i 35 ä r, o rd förande och kassö r i fat -

t igvä rdssty relsen i 23 ä r , land stingsman i 12 ä r , vida re o rd förand e i b arna -
vä rdsnämnd m. m . H an ha r erhåll it Svenska landskommunernas fö rtjänstme-

da lj , och P a t riot iska sällskapets guld med alj . Bebor egen v illa i D annemo ra .

OSTERBYBRUK

F. muraren P. A . Leijon, Osterby:
I mitt en pä 1800-t alet, d . v . s. t iden före järnvägens t illkomst , kom

posten med skjuts från Uppsala och gick samma väg. D et var bruket
som stod för postgången och man t ransport erade posten i en stor, låst
väska. Posten t ill allmänheten här i Osterby lades ut i kontorsgången,
och där låg den och tummades t ill dess rätt e ägaren förr eller senare
fick sin försändelse. Av postt ansport örerna på denna t id kommer jag
bara ihåg H olm, N yberg och Sandström. Sedan posten omlagts att be-
ford ras med järnväg O rbyhus- D annemora, befordrades den dock mel-
lan D annemora och Osterbyb ruk me d hästskjuts. D et var dist inktions-
korp ralen d ragon St röm och Gustaf Söderman som körde en gång om
dagen och a llra sista t iden t . o. m. tvä gånger.

D et var a llt ganska besvärl igt att anlita posten på den t iden. Ville
v i köpa ett fr imärke måste vi gå in t ill bokhållare N yberg och göra en
vördsam fr amställning. En gång kom Carl Fred rik Ni lsson Kaparn
kallad efter sit t arbete i vedgärden in till N yberg : Jag skulle be at t
få köpa ett frimä rke. N ej . Skulle det inte gå för sig at t köpa
et t enda ti ll et t brev ? N ej. J a , men etc. N ej . - Sa smäningom
ilsknade den store och k raft ige N ilsson t ill , varför N yberg ansåg sig
böra läta et t nej ätföljas av moti verin gen : J ag har ju inga frimä rken
hemma i dag, människa.

I gamla t ider fanns det en postanstal t i en av flygelbyggnaderna v id
Korsvägen. J ag minns fr ån min ungdom dörren i v ilken post luckan
fanns. Genom att den påmålade färgen längs skarvarna fa llit bort
syntes det tyd ligt var luckan funnits. O m dörren finns kvar vet jag
inte, men flygelbyggnaden fi nns ju kvar i oföränd rat skick ."

Sa v it t jag k unna t utröna mäste d enna postansta lt va ra identi sk med den p ost-
exp ed it ion i O sterby , som va r i v erksamhet 1869- 1875 (samman ställa rens anm.).
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N är särskild postanstalt inrättades i Osterbybruk är 1921 var den
till att börja med förenad med järnvägsstationen. Men omkring 1930
skiljdes post och järnväg, och posten hyrde en liten lokal i dåvarande
värdshuset, sedermera brukskontoret vid klockstapeln. Fr. o. m. den 1/9
1937 var posten i brukshandeln, och där var man t ill dess den nuva-
rande post lokalen 1947 hyrdes hos fotograf Alf Gille, som har sin pap-
pershandel i samma hus.

PG l it re d elen av t rappan till postex p ed itionen i O sterby bru k
f rä n höger P. A . L eijon, stationsmästa ren H a rald Borg och

ladb rev bä raren H enning Gauf f in ( 1958) .

I gamla tider, då P . A. Tamm, som dog 1856, var ägare t ill Osterby-
bruk, och posten gick med skjuts frän Uppsala, ' skött es den av t renne
postförare, som alternat ivt gjorde turer mellan staden och Osterby. De
sista av dem, av vilka jag minnes två, voro som redan sagts H olm, N y-
berg och Sandström. De bodde vid »Sandgroparn e», stugorna som ligga
söder om landsvägen mellan bruket och D annemora gruvor. Deras bo-
ställen var ju något större än bruksarbetares i allmänhet , då de för
sina tjänster måste äga och föda häst. De hade den tvetydiga uppgiften
att tjäina »tvä her rar», ty dels skulle de befordra posten och därmed
tjäna Kongliga Postverket, och dels fick de tjäna privat genom att
handla och uträtt a ärenden, som de ät ogo sig av pur hjälpsamhet . En
sak som de voro mindre t rakterade av, var att forsla levande, mindre
slaktdjur frän »nädig barons» ladugård till slakter i i Uppsala, och som

' ) Om postens vidarebeford ran t ill Gävle via Skärplinge ären 1869 1871, se Birger
Steen, Baronern as Leufsta, 2 upp l. 1966, s. 308- 9.
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ledde därhän a tt då de kom t ill stan, och gatpojkar och andra med
för resten fick se och höra kalvarna, f ick postförarna höra de föga
smickrande t illmälena : »nu kommer kalvpellesposterna igen». U tledsna
att höra t illmälet tog en av dem mod t ill sig och k lagade hos baron , vil-
ket gjorde a tt de sluppo transport en, som sedan verkställdes av andra
brukets körare.

Efter det a tt Uppsala- Gävle järnväg med bibana O rbyhus D anne-
mora blev verklighet , kom posten att t ransporteras den vägen och post-
mästarsysslan blev kombinerad med st instjänsten ätskilliga år t ills det
blev särski ld postanstalt vid D annemora med en Johansson som före-
ståndare. D å posten kom per järnväg, började turerna upp ti l l Osterby
med hästskjuts. D ett a t ills förhållandena voro mogna för upprät tande
av postanstal t vid bruket . D enna kombinerades då med järnvägsstat io-
nen i Osterb y .

O m jag ska ll tala om mig själv så ä r jag född den 17 jan. 1874 i Brotorpet
under Osterby. Vid 9 års ålder flytt ade v i t ill Sjötorpet vid Film. Vid 13 års
ålder kom jag ut i förvä rvslivet . J ag fick då 30 öre om dagen, d . v . s. 3 öre
i t imman. D et var om somrarna, om vint rarna fick jag 25 öre om dagen ty
då var både dagen och arbetst iden kort a re. D et är allt andra t ider nu, nä r
man t . o . m. fa r akt ier i bruket. Fast inte har jag fa rit illa a v arbete , eftersom
jag kan fira diamantbröllop i å r.

Osterbybruk 5 aug. 1958
P. A. Leijon

Statio nsmästa re Gustaf Harald Borg är född 9/6 19 12 och blev stationsmästa-
re i Osterbybruk 1953. D essföri nnan va r han först poststation sförest andare se-
dan stat ion smästare i J ärläsa. Expedi tionskurs 1951.

Lå dbrevbäraren Per Johan  H enning  Gauffin är född 20/ 12 1908 och börja-
de sin tjänst vid post verket ä r 1930 med att hämta ankomman de post i D an-
nemora en gång om dagen. Ar 1931 blev han lådbrevbärare i O sterb ybruks
samhälle. Före 193 1 fullgjorde Johan K rig lädb revbäring en, som enligt linje-

kort inrättades 11.6. 1924.

LOVSTABRUK

Leufsta järnb ruk blev t idigt cent rum i det bruksimp erium i nor ra
Uppland, som med början på 1600-ta let uppbyggdes av släkten de
Geer, vars fr iher rliga och grev liga grenar så smäningom skrevo sig »till
Leufsta ».
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H ur kor respondensen t ill och från de mäktiga herrarna pä Leufsta
gick pa den t iden ligger i nägon män utanf ör ramen för denna sam-
ma nställn ing. Men dess omfattning torde säkerligen ha varit en av or-
sakerna t ill at t nuvarande Lövstabruk är en av de ä ldsta postanstalterna
i norra Upp land, som nämnts inrät tad säsom poststation är 1869. D en
förste poststat ionsföreståndaren var t roligen skolläraren J. Johnsson .1

D en nuvarande poststat ionsföreständ aren, Nils N yman, är dot ter-
son t ill hammarsmeden J. Boussard och eftert rädde på sin t id fadern.
Denne var under mänga är befallningsman hos »baron ern a».

G IMO

H ammarsm eden Johan Fredrik Carlsson :
J ag kommer faktiskt inte ihåg så mycket om posten i gamla t ider .

Men det beror nog på, at t man inte hade så mycket at t göra med posten,
som man har nu. Tidningar voro inte vanliga, brev sk rev man inte så
ofta och pengar skickade man då rakt inte.

N ågon särski ld post lokal eller postpersonal fann s här inte, utan pos-
ten skött es på järnvägen och av deras folk . St insen Johan O lsson, en
rejäl karl , var född 1851 och dog 1950. - N ågon postutdelning fanns
inte heller.

J ag är född den 29 sep tember 1872 i G imo och slutade som hammar-
sme d dä r. Om mi n a öden och er fa renh eter har jag sk rivit en uppsats,
som fick första p ris i N ordiska Museets och J ärn- och Metalls p ris-
tävlan om järnbrukssk ild ringar. D et mesta i den handlar om Gimo.
(Gimo bruk anlades 1615 för kronan, men införl ivades av Louis de
Geer bland hans bruk i norra U pp land .) Kommunalman har jag va rit
under stör re delen av mi t t liv.

Ett gammalt foto har jag här. Det förevigar smederna och måste
vara taget omkr ing 1882. Lönen var inte stor då . J ag fick 20 öre om
dagen och arbetade då från 6 på morgonen ti ll ' /±8 på kvällen .

Ett senare foto (av i år) visar det som finns kvar av gamla tegelugnen
vid G imo bruk .

Gimo den 1 sep tember 1958
].  F . Carlsson

' ) O m honom, se Steen, anfört a rbete, s. 174 och foto s. 7 1.
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Gimosmeder 1882. I öv re raden Jr. v .: Ek lund, A x el W ester-
man och A x el Ti llman. Därunder f r. v .: H olmgren, Oberg
(bada f ran Forsmark ), Wil h. Tillman, Kalle Tillman och
Karman f ödd i Forsmark (reste omk r. 1887 till A merika).
Sittande pd mark en : Johan Fred rik Carlsson med brand-

sp rutan.

Lantbrev bärar en Lars Erik Sjögren :
Själv kan jag inte minnas något fr ån t iden k ring sekelskiftet , ty jag

var inte påtänkt då . Men vi skall gå hem till min svärmors mor, fr u
Ehrengren, t hon minns mycket om posten, och det är inte så under-
ligt, eft ersom hon var gift med den förste lådbrevbäraren här, som jag
för övrigt eft ert rädde.

Fru  Selma  Maria Ehrengren, född Pett ersson 23/ 1 1877 i H ökhuvuds
socken, Stockholms län, blev gift med lådbrevbäraren  A rv id  F red rik
Eh rengren, född 10/ 7 1880 i R asbokil i Uppsala län, och död här i
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J. F. Ca rlsson inv id sit t hem 1958. Fotot
v isar d et som f in ns k v a r av gam la tegel-
ugnen, m u ren av slaggsten f ran Gim o
b ruk . Därbak om bl. a. Carlssons potatis-

källa re.

Kv . Frid hem i C im o med p ostläd or av
Eh rengrens f ab rik at . Bredv id : lägenhets-
ägaren Ka rl Söd erkv ist och lantbrev bära-
ren Lars Sjögren, f öd d 9/5 1925, låd brev -
bä ra re i Gim o b ruk ssamhälle f r. o . m .
1/12 1949 och h eltidsanställd lan tb rev -
bärare genom linjesam manslagning f r. 1 /  1

1958.

Postp ersonalen i Gimo om k r. 1930 . S tåend e f r. v .: lan tb rev bä raren Erik sson
pa dav a rand e linjen G im o- Gubbo, nu ( 1958) lan tb rev bära re i A lunda,
lan tbrev bärare A x el Engst röm sam t lådb rev bä ra re Eh rengren . Sitt and e: f ru
A lice Erik sson f rän H agast röm, dav arand e p ostilion en v id järnv ägsposten

J. A . N y säll sam t p ostbit räd et A nna Mat tsson i C im o.
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U tanf ör posten i Gim o 1958. Lan tb rev bärare Lars Sjogren ,
A nna M attsson, tf k on torsbit räd et O v e Ek lund och f ö rste
postiljonen lan tb rev bärare Carl Löf berg. I f önst ret sky m tar

tj stationsm ästa ren k on torsbit räd et Erik sson .

Gimo 30/ 12 1949. H an arbetade först på bruket , men började omkring
1918 så smått att arbeta ät postverk et . Arbetarna vid bruket bildade
eft er det första värl dsk rigets slut en post förening och betalade farbror
A rvid för a t t han bar omkring deras post en eller annan gång i veckan .
År 1922 inrätt ade posten lådbrevbäringen me d 3 turer i veckan och
anställde farbror Arvid . Eftersom det då inte fanns nägra post lädor,
så gjorde farbror Arvid dem för 50 öre styck ink lusive materia l. D e
voro rejä lt gjorda, ty på en del stä llen sit ta de ännu kvar och äro
snygga och bra.

G imo den 1 september 1958
Lars Sjögren

Li genhetsägaren K arl Söderk v ist,  kv. Fridhem, G imo, född 25/ 3
1871 i H arg :

Jo, jag kom 1898 till G imo. Posten då ? J o, den hämtade vi på sta-
t ionen, och mjölken där tvätt in rätt ningen är nu, och handelsbod fanns
inte. H ur ofta . . . ? T vå gånger i veckan . H ur dags . . . ? Kom den
k lockan 9- 10 på kvällen var det bra, men längre väntade inte jag.
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FOR SMARK

Poststationsf örest . K arin H am m arström :
Forsmarks bruk anses vara et t av de äldsta i norr a U pp land . R edan

på 1580-talet nämnes det i samband med holländaren Willem van Wijk .
Bruket förpantades 1613 på t io år t ill änked rottning Christ ina och över-
gick 1659 i den holländska släkten de Besches ägo och mot slutet av
1600-t a let i de Geers ägo.

Posten var på 1800-ta let inr ymd i värdshuset , nuvarande telegrafen
och mitt emot nuvarande postlokalen vid bruksgatan. På en del av husen
län gr e bort v id bruksgatan finnas anb ragta ärtal frän 1700-talet. Men
det nuvarande posthuset med sina metert jocka murar är dock endast
frän 1825 enligt ärt al pä gaveln. Poststatio nsföreständar e var p 1800-
talet musikdirektören, kantorn och läraren Pett ersson. H ans barn an-
togo namnet A lmgren och dottern Anna eftertr ädde honom eller i vart
fa ll skött e posten under hans sista år. Omkring 1900 blev Ca rl Fred rik
C a rlsson poststat ionsföreständare. Posten var då en kort t id på kon-
toret , nuvarande skogskontoret , men flytt ade t ill nuvarande lokal, som
således var it oförändrad i över 50 å r.  C.  F. C arlsson, min far, var född
1864 och dog 1946 och erhöll innan han avgick medalj för långvarig

och trogen tjänst.
J ag kom att i unga år ägna mig åt posten och eftert rädde 1934 min

far. D å hade postförhäl lan dena äts ki lligt förbätt rats genom inrät tan -
det av lantbrevbäringslinjerna, den t ill Birking e är 1920 och den t ill
Ledsundet är 1926.

Forsmark , september 1958
K arin H ammarström

Karin H am m arst röm, f . Carlsson 229 1899 i Forsm ark , gift 1929 med kas-

sören v id Fo rsmarks b ruk J oh n H ammarst rö m, f . 1894, efter träd de säsom

nämnts sin fader 1934. Dessförinnan hade hon t id vis tjänstgjo rt i posten .
r en 19 17- 1922 va r hon t f postexped itor i U ppsala . Modern het te Wilhe l-
m ina , född Sten, och va r dot ter ti ll d ragon Sten . D enne va r gift med Sa ra

Anjou av ob landad va llonsläkt . Fa rfadern, J ohan C ar lsson, va r tr ak tö r i

Fo rsma rk . (J fr K ilbom: Vallonerna , s. 385).

Post förare åt Forsma rks bruk var v id sekelskiftet P er Söderberg,
Post-Pelle kallad , som körde st räckan D annemora- Forsmark . I
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Vigelsbo by tte man hästar både på upp- och ned resan. Fru H ammar-
st röm har i sin ägo originalet t ill vidstående foto av Post-Pelle med
hästen på st räckan D annemora- Vigelsbo.

Post-Pelle under f örsta v ärldsk riget, 19 14- 19 18.

O mk ring 19 18 blew Wilhelm Äkerst röm post föra re. H an ä r född 4/ 10 1876
och bo r om vint ra rna hos systern A nna i Va lö, om som ra rna i ett vackert

vindsrum v id b ruksga tan i Forsmark . H an ha r berä tt at om sin rid som p ost-
föra re å r gamle ba ron Lud vig a f U gglas.

Vid 8-t iden på morgonen körde han från Forsmark och kom hem
vid ½ 7-t iden på kvällen varje vardag. Under kriget körde man ½ 10
pa förmiddagen frän Forsmark och kom ti llbak a ' /± 10 pa kvällen.
Lönen från bruket var omkring 50 k r i månaden. Men bruket fick
enligt vad han hört mer betalt frän post verket , men så höll ju bruket
häst och vagn. I sin ägo hade han ett foto, som v isa r honom med
hästen på f r d D annemo ra Vigelsbo. D är skymtar också den stora
postväskan med järntenar och anordningar för väskans fast läsande
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v id vagnen. En t id gick även posten t ill Vaiö v ia Forsmark , men
posten t ill Valö gick endast 3 gånger i veckan. D ä som nu saknades
det inte blankett er. Bifogade t ryckta postpass för D annemora- Fors-
mark är int ressant inte minst med hänsyn t ill postvapnet. - Är 1925
köpte bruket bil, et t slags omnibus me d last flak . Akerst röm ville emeller-
t id icke köra den och han efte rt räddes dä av post förare  H ugo A k erblom ,
com skriver :

A k erblom v id bilen omk ring 1930 i Dannemora. Sitt.ande
lädbrev bärare St romberg och däv arande postbiträdet Gus-

tav sson, nu stationsmästare Berg i Dannemora.

J ag är född 15/9 1896 och kom t idigt i brukets t jänst . Min första
»befordran » blev at t eftert räda ett gamma lt faktotum Söderman , dok-
to r Kusk kallad . Är 192 5 blev jag anmodad att efterträda Åkerst röm
som post förare på linjen D annemora- Forsmark och köra den a v bru-
ket nyanskaffa de bilen. År 1940 anställdes jag genom avtal direkt av
postverket.

St räckan D annemora- Forsmark har jag vid det här laget kört borät
10.000 gånger och utan svårare missöden om man undantar att jag
ibland om vintrarna kört fast i snödrivorna. A ven fr ån ä lgarna v id
älgst råken har jag klarat mej.

Min farfar, Johan Er ik Äkerbl om  (f.  1/9 1832, d . 20/4 1895), körde
posten t ill fram mot 1890 i en tvåhjulig vagn. Breven hade han i ett
bret t bälte om livet . D et var nog icke mer brev på den t iden än vad
det är säckar nu.

Forsmark i sept . 1958.
H ugo Akerbl om
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Johan A gren, postmästare  i  T ierp 1844- 1876.

VASTLA ND

Ä nk ef ru M argareta Johansson :
Jo, nog känner jag till en del om posten i gamla t ider, eftersom min

man, Algot Johansson, körde posten mellan Karlholm och Västland
under 1900-talets första årt ionde och min dott er Anna-Lisa är gift med
Sam Tilefors, den nuvarande poststation sföreständaren i Västl and.

Min far, Johan Lundgren, var född 1847 och blev vid unga år kon-
torspojk på bruket . N är det skulle komma kronobrev fick han rida
ti ll Lövstabruk och hämta det . Det räknades som ett dagsverke, men
det var mest för att det då var 15 grindar på vägen Västl and- Skärp-
linge Lövstabruk nu finns där givetvis inga. Aven i övrigt ordn ade
bruket allt med posten innan poststationen inrättades, och om någon
händelsevis hade ett brev fick han gå t ill herrgården och hämta det .

66



Själv är jag f6dd 13/ 7 1872 i Söderhamn, men föräldrarna flytt ade
äter ti ll Väsl and 1889. J ag gifte mig 1902.

Posten här i Väistland var till att börja me d i den gamla tvähundra-
åriga tidigare prä stgärdsbygnaden, Fridsjö, och det var länsman Ahlse-
nius som hade hand om posten. År 18 8 8 flyttade den över ån till Bol-
stan , och dä blev en sväger ti ll ingenjör Carl August Almer Strö-
man - poststationsföreständare. Omkring 1890 flytt ade posten ti ll
det nuvarande huset. Det är byggt omkring 1880 och ägdes av post-
kontorsföreståndaren fru Maria Jonsson, som då även drev färgeri i
gården. Fru Jonsson var från Tegelsmora, dott er till riksdagsman Bolin,
och dog här 1928 vid 80 års ålder. Postlokalen var då en t rappa upp.

Fru Jonsson eft ert rädde Ströman. I huset fanns redan då en affär,
som drevs av två fröknar , H allberg och Ostheim. Det berättas att när
Ströman vann 6.000 kronor på lotteri - mycket pengar på den t iden

sä fr iade han t ill fröken H allberg och fick ja. I vart fall gifte de
sig och flytt ade då till Karlholm, där Ströman öppnade affär.

Fru Anna J ansson, Sam Tilefors mor, blev poststationsföreständare
1926. H on drev då efter makens död 1923 även affären, som Sam nu
övert agit . Fru A nna Josefina Jansson är född 17/6 1887 och pensionera-
des fr . o. m. den 1/ 1 1954.

På den tiden när min man, Algot Johansson, körde posten Karl-
holm V ästland bodde vi i Sandby. Det var dåliga vägar på den tiden,
så att ibland fick han ta postsäcken på häst ryggen och rida. H an efter-
t räddes av Sandmark, som i sin tur eftert räddes av bröderna Karl och
Robert Andersson. Den sistnämnde lever ännu och kan nog berätta om
gamla tider. Posten kom hit till Västland vid t re- fyra-t iden på
eftermiddagen, och det var först sedan posten omlagts att gå över
Tierp som vi fick den på förmiddagarna.

Innan lantbrevbri ngen ti ll Gällbo inr ätt ades 1927 alternerade by-
borna med att hämta den här. Den lämnades av hämtarna till båtsman
Mineur-Fransman som i sin tur lämnade ut den till adressaterna i sin
bostad. Posten till Karlholm och Sandby sorterades här, och den till
Sandby gick i väska till P .  0 .  Erikssons numera nedlagda affär.

Post förare Tierp Västl and var samtidigt med min man Larsson i
Tolft a. H an eftert räddes av bröderna Andersson, som i sin tur efter-
t räddes av Lindkvist och Victor O lsson, den senare fader till H elmer
O lsson, poststationsföreständaren i Sandby. N är järn vägen Tierp-
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Strömsberg kom t ill 1917 hämtade Victor Olsson posten i Strömsb erg
och när järnvägen nedlades 1924 blev det omläggning igen med hämt-
ning i Karlholm, et t tag åtminstone.

Västland i sept . 1958
Margareta Johansson

F. lan tbruk aren och postf öraren R obert A ndersson:
Min bror och jag började postkörni ngen 1914 och svarade då för kör-

ningen hela st räickan TierpK arlholm. Vi slutade 1917, när järnvägen
Tierp- Strömsberg kom till. Vi körde kl. 7 på morgonen varje dag fr ån
Karlholm och kom till T ierp kl. 11. K lockan 2 på middagen körde
vi från T ierp och kom åter till Karlholm klockan 7 på kvällen. Men
då lämnade vi även en hel del post under vägen med början i lådor
i Sjukarby . Lösväskor hade vi även med oss. Och så hade vi revolvrar
och posthorn ocksä. Inte för att vi kunde bläsa i horne t, men vi tuta de
ändå et t slag när vi kom i närheten av hemmet, så dom värmde upp
maten åt oss. Revolvern använde vi in te alls, ty det var ingen, inte
ens vi själva, som visste om v i hade pengar med oss eller inte. - N är
vi började fick vi 6 k ronor om dagen. N är v i slutade hade vi 9 kr
om dagen, men det var dålig fört jänst under gulaschåren, då man kunde
tjäna 30 kronor om dagen i skogen.

Västland i september 1958
Robert Andersson

TIERP

Postkontoret i T ierp lag under 1800-talets första ärtionde i byn
Yfre, där gästgivargärden utgjorde centrum. Kna ppt tvä km lingr e
norrut i Tierps socken ligger byn Gryttjom, som även den tidigt utgjort
ett centrum för bygden.

N är kommi ssionslantmäta ren J ohan Gerhard Alrik Ågren år 1844
utnämndes t ill postmästare i Tierp , var han bosatt i Gryttj om, och
postkontoret flytt ades därmed dit. Av mant alslängder framgår att det
var till hemmanet Gryttj om n r 4. Den enda samtida t ryckta officiella
källa som bestyrker dett a är, så vitt jag vet, 1863 ärs ekonomiska

68



karta, där »postkontor» står angivet vid den bebyggelse som enligt
skifteskart orna läg på nr 4. Denna bebyggelse, åtminstone bostadshusen,
är emellert id nedbrunnen i början på 1900-talet . Lantbrukaren Fritz
Ostra nd och hans fader, f. lantbrukaren Pettersson bor nu på gamla
nr 4 i efter brand en uppförda hus.

Interiör f rJn postk ontoret i Tierp (nuv arande bok handeln) med till höger Felix H er-
man Lagerst röm, p ostmästare i Tierp 1902- 1912. Gäv a av hans sv ärson, p ostmästa-
ren i Tierp (1945- 1950) Sv en Walter v on H ulphershausen. Disk en sedermera öv er-
tagen av p ostsa tionen i Fors mark . T. v . postv ak tbetjänt J ohn E. H edman . Sittande

A nn a Vik tori a H edman.

Fran den tiden dä Tierp-Yfre var den enda fasta postanstal ten i
norra Upp land bortsett fra n Alvka rleby, indragen 1830 - ma om-
nämnas en skrivelse, som i någon mån är belysande för post förhällan-
dena. Generalpoststyrelsen (W . Carpelan) medgav i en skrivelse till
Länsstyrelsen i Uppsala den 24 augusti 1827, att »kronolänsmannen i
Leufsta Ting slag må vid Tierp s Postkontor f portofr itt inlämna sina
Tjenstebref». Avständet fägel vägen mellan Lövstabruk och Yfre är
29 km.

År 1829 är et t viktigt datum i Tierps äldre postala historia. D å ut-
ökades antalet postturer till och fr ån Tierp till det dubb la fr än en
till två i veckan. Länsstyrelsen i Uppsala hade et t par gånger på 1810-
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•

Poststationsf örest!indaremöte i T ierp den 25 ok tober 1953.
1:a raden f r. v .: pstf S . G. Marteleur, pi A ron Lev en, Tie rp , pstf A nna Jansson , V äst-
land, p m H . T or ee, Terp , pstf Lindh, Stvömsberg, stm Ig egärd O lsson, T obo, stm
A gda Carlsson, Söderf ors, pstf K arin Kastberg, Enbo. 2:a raden f r. v .: lbb Martin
Erik sson, V ästerensta, pstf D . Jansson, Mänkarbo, stm Gunv or Berg, Dannemora,
pstf Ev a Erik sson, Västerensta, p x Maj Britt A ndersson, T e rp , px K arin Jansson,

Tierp, t/ / pass Barbro Codelius, Tierp .
3:e och 4:e raderna f r. v .: stm Valf rid Klockare, Skärp lin ge, bb Erik sson, Tierp,
v ik pstf 0 . Obrink , Karlholmsbruk , k t r Erik W allinder, T ierp , bbasp Tage Löv gren,
Tierp , bl:, Sv en-Erik Larsson, T erp , pstf Enar Sandström, Upplands-Fagerv ik en, pstf
H ugo N y man, L öv stabruk , pb Sv en A ndersson , Sk ärplinge, stm Mary Zill&n, Ö rby -
hus, p stf H aglund, Kny pp lan, p b M i rta Larsson, T e rp, p stf By st rand, O rrsk og,

pstf Sam Tile f ors, V ästland.

1820-talen begärt utökning av turant alet t ill och fr ån Uppsala, och
1829 skedde utökningen på linjen Stockholm- Tierp- H aparanda. Till
Generalpoststyrelsens skrivelse till Länsstyrelsen om utökningen var så-
som bilaga fogad en tidtabell , Marsch Route. Av denna fr amgår att
posten avgick fr ån Stockholm tisdagar och fredagar kl 10 på kvällen
och kom t ill Tierp (Yfre) onsdagar och lördagar kl en kvart i fem
på eftermiddagen. Av utanordningarna till postbönderna fr amgår att
ytterl igare en postlinje gick via Tierp v id denna t id, nämligen ut rikes-
posten t ill och fr ån Stockholm över Gävle.

År 1876 indrogs postanstalten i T ierp (Gryttjom) och i stället inrät-
tades en poststation, förenad med den 8 km längre norrut i dåvarande
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Sk ollära ren och p oststationsf öreständaren Jonsson i Löv stab ruk är 1896.

Tierps socken belägna jä rnvägsstat ionen. Det stat ionssamhälle, som
växte upp där utvecklades snabbt, gynnat av et t gott läge, och 1902
inrätt ades ånyo et t postkontor i Tierp och då i det ta nya samhälle.
Posten låg t ill att börja med i nuvarande bokhandeln, flyttade därifrån
till nuvarande samrealskolan och slutl igen 1949 till nuvarande lokaler
i telegrafens fastighet.

Annu längt fram på 1920-talet utgick huvudturen i brevbäringen kl.
13.30. N u utgär huvudturen senast 8.45 och tidningstur 4.45 på mor-
gonen.

Sammanf att ning.

För att kunna ge en uppfattning om post förhällandena vid sekelskif-
tet har det ansett s nödvändigt att i stora drag skissera utvecklingen i
slutet pa 1800-t alet och beträ ffande de viktigare ändringarn a föra fr am
skildringen till våra dagar. Släktskaps- och andra persondata ha med-
tagits därför att de varit et t viktigt hjälpmedel för erhällandet av bästa
tänkb ara uppgifts lämn are. Det finns inom olika y rkeskategorier talrika
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exempel pä hur yrk et gar i arv. Grapes förnämliga postmästarlängder
visa många exempel på sambandet mellan släkt och y rke. Och även
inom nu behandlade begränsade område och för andra kategorier post-
funktionärer finna vi detta samband. Personaluppgifterna avse ocksä
att visa att rekr yteringen i verket i gamla tider skedde med samma om-
sorg som nu.

Järnvägarnas betydelse var stor. Vid sekelskiftet fanns inom området
13 fasta postanstalter, varav 9 voro förenade med järnvägsstat ionen på
platsen. N u (1958) är ant alet 24, varav 1 förenad med SJ.

Från de förenade postanstalterna utgingo landsvägslinj er med häst-
skjutsar. Många av linjerna torde ha gått i brukens regi.

Postmängden var av helt annan storleksordning än nu. Det torde
tyvärr vara ogörligt att få fram jämförbara siff ror för norra Uppland.
Men det är icke troligt att utvecklingen där var annorlunda än för
landet i övrigt . D ärför kan antalet postbehandlade brevförsändelser
hela landet för den tid uppteckningarna omspänner ha sit t int resse.

År miljoner st
1882 47
1900 249
1950 932
Okn ingen utgör nära 1900 %.

På ort, där postanstalt icke fanns, lämnades posten till bruken eller
till affärer, där den hämtades. Befordringstiden var lång. Poster, som
vid sekelski ftet kommo till adressorten på kvällarna, komma nu på
morgnarna. Till Forsmark, för att ta ett exempel, kommer posten nu kl
9.25, d. v. s. 10- 12 timmar tidigare än under årtiondena vid sekel-
ski ftet.

Kort sammanfattat vagar man nog pästä : den posta la utvecklingen
efter sekelskiftet har varit utomordentl ig.
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F O R T E C K N I N G
över fasta postanstalter inom Ti erps omräde 1958

N amn
Inrätt ad fr. o. m.
el. i verksamhet

Posransralrens
arr

Anmä rkningar

T ierp (forna) ( 1645- ) 1652- 1873
1874- 1876

posrkonror
posrexpedit ion

Tierp (nuva rande) 1874- 1902 poststation
1902- postkontor

Dannemora 1874- 1947 posrstarion
1947- postexpedit ion

Gimo 1875- 1923 posrstarion
1923 postexpedirion

Karlholmsbruk 19 17- 1957 poststat ion
1957- postexpedi rion

Skärplinge 1875- 1879, 1920- 48 poststation
1948- postexpeditio n

Söderfors 1874- 1948 poststation
1948- posrexpedit ion

T'obo 1874- 195 1 posrstarion
195 1- posrexpedi t ion

O rbyh us 1874 1938 posts ta t ion
1938- posrexpedirion

O sterbybruk 192 1- 1948 poststation
1948 postexpedit ion

Enbo 1917- post stat ion

Forsma rk 1875-

Knaby 1878-

Knypp lan (förenad) 1874-

Lövsrabruk 1869-

Mehedeby 19 13-

Mankarbo 1937-

O rrskog ( förenad) 1874- 1955

Sandby 1944

Strömsberg 19 17-

U ll fors 19 18- »

Större delen a v tiden 1652 1844
var denna postansralr t roligen be-
lägen i Yvre; 1844- 76 i G rytt -
jom, da den indrogs samtidig t
med att poststat ion inrättades i
nuvarande område.

förenad med jä rn vägsstat ionen.

kallades 1875 Skefrhamma r.

tidigare stavat Skerplinge.

postexpedit ionen O sterby var
verksamhet 1869- 1875.

kallades t. o . m. 1899 Vendels sta -
t ion.

t idiga re stavat Leufsta Bruk.

indragen fr. o . m. 1/ 1 1956

Anm. N umera, sluter p å ap ril 1967, är posrkontorer i T ierp indrager liksom post -
stationerna i Forsmark, K naby, Knypplan, Mehedeby, O rrskog, Sandby, U ll fors
och Västcrensta.
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N amn Inrättad fr. o. m.
el. i verksamhet

Postanstaltens
a rt Anmärkningar

Valö

Vavd

Vi sterensta

Västl and

Upp lands-
Fagerviken

1875-

1947-

1937-

1875-

1943-

stavat Wessland t . o. m. 1909.
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