
LANTBREVBÄRING UNDE R 100 ÅR

A v Erik L indgren

I Generalpoststyrelsens utlåtande till regeringen den 24 oktober 1872
angående möj ligheten att skilja j ordbruket frän kronobre vbäringsskyldig-
heten angavs som ett villkor för Postverkets övertagande av denna postdi-
stribution att poststationer eller »brevbärarestatione r» skulle öppnas på
lämpliga orter. Från och till dessa skulle de som begagnat sig av krono-
brevbäring låta befordra sina brev.

I den följande framställningen till riksdagen anslöt sig regeringen till
Generalpoststyrelsens förslag men gjorde det tillägget att poststationer
borde , »om sä skulle erfordras, öppnas en inom hvar socken».

Som många posthistoriskt intresserade känner till, beslöt riksdagen den 5
december 1873 i enlighet med framställningen. Redan den l j anuari 1874
inrättades de första poststationerna av det angivna skälet. Tidigare hade
blott ett mindre antal poststationer inrättats för att underlätta postutväx-
lingen på landsbygden eller såsom förenade med järnvägsstationer i det
framväxande j ärn vägsnätet . Under tiden 1874 1876 ökade antalet post-
stationer med ca I 300.

I sin framställning den 25 september 1876 till var »stormägtig ste , allernä-
digste konung» fann Generalpoststyrelsen det inte möta någon svårighet att
pröva frågan om »hvilka stationer som, i anseende till synnerligen obetydlig
rörelse , böra indragas». Man hade för övrigt redan vidtagit åtgärder i
sådant syfte och planerade fler indragningar. Skrivelsen nämner inte vilka
poststationer som redan hade dragits in, men det är relativt lätt att kartläg-
ga dem. Som exempel på poststationer med ett års eller kortare livslängd
kan nämnas Malma, Kungsbarkarö och Setterbo i Västmanland , Lunden,
Rya och Sannagården i Halland , Stenqvista i Södermanland och Södra
Hjortseryd i Blekinge.

Poststationer, som omgavs av andra poststationer vid samma postlinje ,
kunde dras in sedan regeringen den 17 mars 1876 hade medgett befordran
med post av lösväskor som innehöll tj änstepost.

Däremot kunde man inte utan vidare dra in poststationer som var änd-
punkter för postlinjer. Om avståndet till närmaste poststation var »mera
betydligt», kunde utgifterna för stationens bibehållande uppvägas av den
nytta som allmänheten i den kringliggande orten hade av stationen.

I sådana fall då avståndet var mindre (»såsom å vissa orter 5, 6 a 7
tiondels mil») och förekommande försändelser huvudsakligen utgjordes av
brev till och från kronobetj äningen och prästerskapet , fanns det anledning
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k un q ör else,

angdend c p oststatio e ns  i  L of e nd opp nande samt dtskilliqa p oststation s
indraq i nq .

Den l januari nästinstundande är kommer poststation att upp nas vid
Lo f eneds station a jer @gslinien Lidköping- Hakantorp.

Deremot skola vid denna mänads utgä ng indragas de nuvarande post-
stationern :

}'&rlugc, i Stockholms län,
ÖJa, i Södcrmenlands län,
Lö t, ölan ds-Er by och r edsi tt ra i Kalmar län ,
Hang a r, t enkyyrka, Martebo, KMllunze, Gothem, HIr s e,  Foll ingbo, Bar-

l inz bo, Endre, Gotland--Wi nge, Guldrupe, Wall,  At l inb o, Mi sterby, FJsta,
LoJsta, Fardhem, ä r, AIskog oeh Gr t lingbo, al la i Gotl n ds län,

His kopsberg, T orha mn ,  Tj urk , Nturk, Hasslö, Asp», Hj ortsberra,  Hal a-
halt,  lo k dal,  Ga m alstorp oc h Hlas sel stad, i Bl ekinge lä n,

Kyrkheddinr e, i Mnlrnöhus liin,
ll elling-,Jö, i F.lfäborgs län,
Mellby,  i Skarabo rgs lin,
lllgerdsby, i Wermlands län, eomt
OrafJern, i Oefleborge län. Stockholm, nf Kong!. Oenerolpoststyreleen,

den 24 december 1877.

Utan att ange det innebar detta cirkulär ett tillkännagivande av beslut om inrättande av
lantbrevbäring som ersättning f ör åtskilliga av de namngivna poststationerna.

att undersöka om poststat ionen inte kunde ersätt as genom »en bretbäring ,
nära öfverensstämmande med den som i and ra länder eger rum å landsbyg-
den».

Redan här märker vi så lunda funderingar över vilket sätt som rätteligen
skulle användas för att betj äna landsbygdens postkunder. Det blev fråga
om en balansgång mellan å ena sidan en fast postanstalt och å andra sidan
en rörlig anordning med t ill en början mycket begränsade befogenheter , så
begrän sade att »den korresponderande allmänheten» ändå hade anledning
att besöka fast postansta lt.

Kravet på postservice har under åren ökat samtidigt som befolkningsun-
derlaget på landsbygden minskat. Lantbrevbäringens kvalitetsmässiga ut-
veckling och geografiska utbredning har inte tillräckligt kunnat bid ra t ill att
bromsa urbaniseringen . Följ den har blivit att det svikande kundunderlaget
framtvingat ytterligare utglesning av poststationerna . Den började i och
med lantbrevbäringens införande även om det framgår av denna uppsats att
en liten uttunning hade skett redan t idigare , sä rskilt i sådana fall då man i
övermått hade följ t tanken på »en poststation i var socken», när krono-
brevbäringen upphörde .

I framställningen t ill regeringen den 25 september 1876 angavs att lant-
brevbäring förekom på landsbygden i andra länder. I Tyskland hade en
föredömlig landpostdienst införts 1870. Den blev reorganise rad under pe-
rioden 188 1 - I 887. I F rankrike var inst itut ionen betydligt ä ld re . I börj an av
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1830-talet hade staten där övertagit den av kommunerna införda och be-
kostade brevbäringen mellan prefekturerna och märierna , varvid le service
rural blev organiserad som en del av det franska postväsendet.

Kanske ansåg man ändå att den danska tandposten var den bäst organi-
sera de . Liksom fallet hade varit när man skulle inrätta j ärnvägspostkupeer
tog man i fråga om den tänkta brevbäringen Danmark till förebild . Det
förvånar inte att Generalpoststyrelsens förenämnda framställning till rege-
ringen tämligen utförligt redovisar hur det danska postverket hade löst
frågan. Uppgifterna hämtades bland annat från en i mars 1872 utfärdad
instruktion ( V ej ledning for Landtpostbude»).

Generalpoststyrelsen förklarar efter denna redovisning att »en anord ning
af i fråga varande slag synes erbj uda korrespondenterne alla de fördelar
som skäligen kunna påräknas för orter med så ringa rörelse , att inkomsten
af postutvexlingen icke betäcker de med en poststationsföreståndares aflö-
nande förenade utgifter».

E xempel på sådana olönsamma poststationer lämnades i framställningen
genom namnen på 26 poststationer , där uppbörden under 1875 hade varit
mindre än 65 kronor . Bland de mest förlustbringade kan nämnas E rstavik i
Stockholms län , där uppbörden varit 12 kronor , Nöbbelöf i Kristianstads
län, 14 kronor och Lindstorp i Kalmar län, 18 kronor. Ett ännu mer extremt
exempel blev senare poststationen i Ardre på Gotland , vars totala uppbörd
under 1876 var nio kronor . Den dogs in den 30 september 1877, innan de
första lantbrevbärarna börjat vandra. Årsarvodet till poststationsförestån-
daren i Ardre hade varit 150 kronor.

När framställningen till regeringen angående lantbrevbäring förbereddes
infordrades från Trafikbyrån uppgift på samtliga poststationer , som utgjor-
de slutpunkter för postlinj er och där uppbörden var mindre än 65 kronor
per år. De uppgick då till 34 poststationer . De åtta som inte exemplifierades
i framställningen var Öratjern, Ilsbo , Kvikkj ock , Storsj ö , Bodsj ö , Nyhem,
Rydboholm och Örträsk. Två av dem, Oratj ern och Ilsbo , blev indragna
innan decenniet var slut (Ilsbo dock senare återinrätt ad) och tre har blivit
indragna i modern tid . Tre finns emellertid kvar , när detta manus skrivs,
Kvikkj okk med 15 hushåll, Storsjö kapell med 82 hushåll och Örträsk med
253 hushåll.

E tt närmare studium skulle kunna klargöra varför j ust åtta av poststatio-
nerna inte blev nämnda i framställningen, men det ligger utanför ämnet.

Generalpoststyrelsen underbyggde sin framställning väl. Bl a konstate-
rades att »vid de öfverläggningar i ämnet med Länsstyrelser och korres-
pondente r , som vid de af undertecknad Generalpostdirektör innevarande
år verkstälda embetsresor , egt rum, mångenstädes blifvit utt alad den åsigt
att , i flere fall, en lämpligen anordnad landtbrefbäring skulle i all erforderlig
mon ersätta en del af de nuvarande poststationerne .»

I framställningen ingick också en passus om att lantbrevbärare skulle få
mottaga och inom distriktet avlämna brev. Enligt de regler som gällde
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skulle avgiften för sådana lösbrev tillfalla postförvaltaren. Den långa skri-
velsen till regeringen angående inrättande av lantbrevbäring utmynnar med
en hemställan at t »det täcktes Eders Kong! Maj :t till Riksdagen göra
framställning derom, att der landtbrefbäring varder inom Riket anordnad,
skola, utan afseende derå om postbehandling eger rum vid en eller flere
postanstalter , för bref, som genom landtbrefbärare befordras, afgifterna
utgå efter samma taxa som gäller för bref, hvilka utvexlas mellan orter med
postanstalt , samt följ aktligen också till postkassan redovisas».

Detta innebar , klarare uttryckt , att lantbrevbäraren enligt förslaget skulle
kunna ta emot och lämna ut samma brev under turen, om det frankerades
och frimärket makulerades.

Denna fråga blev föremål för tämligen mycket diskussion. Några ansåg
att det föreslagna förfarandet skulle ha nackdelar med sig. Kanske trodde
man att en och annan lantbrevbärare lätt skulle frestas att stoppa portot för
sådana brev i egen ficka . I anteckningarna från ett sammanträde på Väst-
erås landskansli den 9 juni 1877 kan man läsa , att »Kgs Bfhvde synes anse
de fördelar som blefve förenade med en sådan anordning att af lantbrefbä-
raren emottages och aflemnades äfven bref hvilka icke passerade någon
postanstalt , öfverväga de olägenheter som möj ligen kunde deraf härflyta .»

Generaldirektör Wilhelm Roos ' koncep tanteckningar om »undervägsbref » vid ett förhand-
/ingstillfälle med länsstyrelsen.
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Samma synpunkter vann sedermera gehör vid sammanträden på flera
andra landskanslier. I sina konceptanteckningar kallar Wilhelm Roos sådan
post för »underv ägsbref» . Han tog själv upp frågan bland annat vid för-
handlingar med landshövdingen i Älvsborg s län , det län som då hade flest
poststationer i riket , inte mindre än 111 stycken , varav 31 ifrägasat tes till
indragning. Konceptanteckningarna på denna punkt lyder som följer :

»I afseende ä »undervägsbref» delar Landshöfdingen de åsigter som förut
utt alats af Länsstyrelserna i Wästerås och Mariestad .»

I den första instruktionen för lantbrevbärare återfinns beslutet i $ 1 med
följande formulering: »Lantbrefbärare besörjer utvexlingen af postför sän-
delser - - dels äfven mellan platser vid brefbäringsvägen , så belägna att
mellan försändelsernas mottagande och aflemnande icke någon fast post-
anstalt af landtbrefbäraren passeras.»

Propositionen angående lantbrevbäring lades den 19 j anuari 1877 och
bifölls av riksdagen som dock i särskild skrivelse den 10 mars begärde att
lantbrevbärare skulle förmedla även rekommenderade brev. Detta åter-
speglas i regeringsbeslutet den l j uni. Generalpoststyrelsen underrättade
därefter samtliga landshövdingar i en skrivelse den 4 september 1877 om
»hvad i fråga om anordnande inom Riket af landtbrefbäring blifvit af Kongl.
Maj :t i nåder förordnadt».

En promemoria om lantbrevbäringens ordnande utfärdades den 5 okto-
ber och på själva j ulafton daterades nyss nämnda instruktion för lantbrev-
bärare .

Av promemorian framgick bl a att en tid av tre timmar beräknades för var
mil lantbrevbäring och att ingen brevbäring skulle ske på natten. Även
rekommenderade brev skulle utväxlas med lantbrevbäraren . Däremot var
assurans inte medgiven, men det skulle snart visa sig att flera postmästare
önskade en sädan kvalitetsförbättring. Inte minst var postmästaren i Visby ,
J A Lindqvist , förespråkare för dett a . Denne skriver bl a följande i ett brev i
mitten av j anuari 1878 till generalpostdirekt ör Wilhelm Roos:

»Har allmänheten dertill så pass förtroende för landtbrefbärarn e , at t
dessa , ä de fasta postanstalterna få uttaga äfven assurerade försändelser till
mindre belopp, som j ag hört redan sker ä vissa platser , så är ändamålet ,
enligt mitt förmenande , bätt re vunnit genom landtbrefbäringen än genom
de fasta postanstalterna , som naturligtvis icke kunna så tät plasseras som
komunalombuden.»

Postmästaren använde här beteckningen komunalombud . Den i officiell
skriftväxling oftast använda beteckningen var kommunombud , en instit u-
tion som skulle visa sig bli en stötesten på åtskilliga håll.

I oktoberpromemorian , som fick vara rättesnöret för lantbrevbäringens
ordnande , sägs i § 5 bl a följ ande om kommunombuden:

»Hvad alla öfriga försändelser af nu i fråga varande slag angår , varda de
till utdelning genom landtbrefbärare aflemn ade endast i det fall att vederbö-
rande kommun till den postanstalt , hvarifrän landtbrefbäringen utgär , upp-
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Postmästare J A Lindqvist i Visby var ivrig f örespråkare f ör lantbrevbäring.

gifver en på lämplig plats bosatt person, som är villig att , säsom kommu-
nens ombud, utan särskild kostnad för Postverket , mottaga den post , som
af landtbrefbäraren medföres och försändelserna vederbörande adressater
tillhandahålla».

I realiteten innebar detta att kommunens av postverket oavlönade om-
bud, skulle vara en ersättningsanordning för poststationen åt de kunder
som inte fick direkt kontakt med lantbrevbäraren.

Och det var många . Lantbrevbäraren gick nämligen bara raka vägen
mellan de i tidtabellen uppgivna orterna och det var långt ifrån de flesta
som råkade bo just där. Men de som gjorde det , hade onekligen en stor
fördel och saknade inte den indragna poststationen i kyrkbyn. De fick till
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och med sin post i bostaden, för postlådor på landsbygden tycktes vara ett
okänt begrepp.

I den första instruktionen för lantbrevbärare av den 24 december 1877
heter det följ ande i § 12:4:

»Ar fullt frankerad försändelse adresserad till person, så bosatt , att
utan väsentligt dröj smål eller betydligare afvikelse från den bestämda
brevbäringsstråten, densamma kan i adressatens bostad aflämnas, må
ock sådant ske».

Samma formulering går igen i de följ ande instruktionerna , den 30 j uni
1886 och den 21 februari 1893. Andemeningen är densamma i instruktionen
av den 20 mars I900. Ett kvart s sekel senare finner vi i en ny instruktion för
lantbrevbärare följ ande om den i dag så viktiga detaljen angående postlå-
dor:

» Lantbre vbärare bör söka i sin mån verka för att postlådor uppsät-
tas av allmänheten, varigenom posten kan snabbare utdelas».

Men låt oss återvända till förhållandena för ett drygt sekel sedan. Gene-
ralpostdirektör Wilhelm Roos hade redan i framställningen till regeringen
den 25 september 1876 talat om att hans tankar på lantbrevbäring blivit
positivt mottagna av »Länsstyrelser och korrespondenter» vid hans över-
läggningar under ämbetsresor 1876.

När regeringen den I j uni 1877 hade tagit ställning till frågan om lant-
brevbäring, dröj de det inte länge förrän Wilhelm Roos personligen eller

Torsäs. . =
•  0

hullabo

Generaldirektör Wilhelm Roos ritade personligen in den tänkta sträckningen pa Blekinges
lantbrevbäringslinj er fran den l j anuari 1878.
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hans ställföreträdare sammanträffade med landshövdingen, landssekrete-
raren och postmästaren i residensstäderna . Under 1877 ägde de betydelse-
fulla mötena rum på nedan angivna tider och platser :

9 j uni Västerås
15 j uni Karlstad
18 j uni Mariestad
11 aug Vänersborg

15, 17 sept Visby
19, 21 sept Kalmar

22 sept Karlskrona
25 sept Växj ö
10 okt Göteborg

22, 23 okt Malmö
25 okt Kristianstad
29 okt Jönköping

1 nov Linköping

Generalpostdirektören förde personligen anteckningarna vid de flesta av
dessa överläggningar . Genom studium av dem kan man ort för ort följ a
tankegångarna kring de indragningshotade poststationerna , i allmänhet
med mycket kortfattade kommentarer som ibland anger länsstyrelsernas
argument för bibehållande av en eller annan poststation .

Med sig på resorna hade Wilhelm Roos bl a en av Trafikbyrån upprätt ad
sammanställning över samtliga poststationer i länet , varav framgick dels
uppbörden under 1876, dels arvodet till poststationsföreståndam a och slut-
ligen också en kostnadsuppgift för den befintliga postföringen. Dessutom
hade han tillgång till I876 års statistik över antalet vid varj e poststation
inlämnade rek och ass .

Han var så välförsedd att han kunde fatta preliminära beslut redan under
överläggningarna . Under de två intensiva septemberveckorna skrev han
beslutskoncepten innan han återvände till Stockholm. Sålunda har han t ex
den 18 september 1877 i Kalmar skrivit till Trafikbyrån för att föranstalta
om uppsägning av postföringskontrakten på Gotland . Dessa skulle vara
uppsagda före september månads utgång om lantbrevbäringen skulle bli en
realitet vid årsskiftet.

Och det blev den med besked . Inte mindre än nio lantbrevbärare startade
sin verksamhet på Gotland vid årsskiftet , en på Öland och ått a i Blekinge .

Det kan vara av intresse att citera inledningen av generaldirektörens brev
till sin trafikbyrå , daterat den 18 sept 1877 i Kalmar:

» Efter det att med Kgs Befhde i Gott lands län öfverläggningar egt
rum rörde införande inom länet af Iandtbrefbäring samt , i samman-
hang dermed , dels indragning, dels omreglering af åtskilliga bland n v
postgångar äfvensom om upphörande af en del poststat ioner , anmo-
das Trafikbyrån, så skyndsamt ske kan, gå i författning om uppsäg-
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ning, till upphörande med innevarande års utgång , af gällande kon-
trakt

dels rörande postföring ä linie rna - - - -
dels ock rörande bestridande af befattningarna såsom föreståndare

för poststat ionerna i - - - - »
Här uppräknas 25 poststationer. Det skulle emellertid visa sig senare , att

sex av dem bibehölls sedan ytterligare överläggningar ägt rum på det lokala
planet. Det blev ändå inte 19 utan 20 poststationer som drogs in . Den 20:e
blev Grötlingbo , vilken Wilhelm Roos inte alls nämnde i sin skrivelse t ill
Trafikbyrån den 18 september . Men på kvällen den 20 september fick han i
Kalmar följ ande te legram från postmästare Lindqvist i Visby :

»Samtlige uppsägningarne hitkomne , expedierade . Stationen Gröt-
lingbo glömdes vid indragningarne . Samrådt med befallningshafvan-
de , som godkänna nämnde stations indragning, som alltså föreslås .
Om bifalles , kan j ag då verkställa uppsägningen eller skall t rafikby-
råns ordres inväntas?»

Generaldirektörens telegrafsvar medgav »uppsägn ing af kontrakt utan
afvaktan af vidare ord res».

Man spårar ekonomi och sparsamhet i allt handlande under den expansi-
va postala perioden i slutet av 1800-talet. I en sammanställning upprätt ad
vid Generalpoststyrelsen den 15 november 1878 återspeglas de totala rat io-
naliseringsvinsterna genom sådana omorganisationer so m bestod i att
postföringar gjordes om t ill lantbrevbäringslinj er i samband med poststa-
t ionsindragningar. I de län som ditt ills var »avverkade» genom preliminära
stä llningstaganden skulle man sålunda kunna göra en besparing på totalt
42 900 kronor genom lantbrevbäring . I toppen låg Malmöhus län med en
besparing på 9 500 kronor , därnäst Krist ianstads län med 8 500 kronor och
Gotland på tredje plats med 6 000 kronor.

Men det var också på annat sätt som man lyckades begränsa verkets
kostnader i det expansiva skedet. Postmästarna fick order att söka »ä stad-
komma nedsätt ning i postföri ngslegan». I klartext innebar det att postfö-
ringskontrakten sades upp och postföringslinj erna ut lystes som lediga mot
anbud . Många gånger blev det samme postförare som tidigare , vilken fick
förnyat kontrakt men mot lägre ersättning. I andra fall anställdes nya
postförare som ansåg sig kunna gå för lägre ersättning. Det var ont om
arbetstillfällen och gott om arbetskraft , så marknaden var Postverkets .
Som jämförelse kan nämnas att utöver det belopp som beräknades bli
insparat de första lantbrevbäringsåren genom poststat ionsindragningar
skulle man enligt den preliminära kalkylen spara 161 400 kronor på att
sänka ersätt ningen till postförarna . Med nutidens ögon kan dett a synas ge
en osnygg bild av Postverket som arbetsgivare .

En sammanställning, uppgjord vid Generalpoststyrelsens trafikbyrå i
slutet av I 878 visade , att generalpostdirektörens sammanträden med
landshövdingarna och postmästarna i residensstäderna hade resulterat i
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förslag om att 298 poststationer i tolv län skulle dras in . Om vi räknar med
ett tiotal andra poststationer , som också varit föremål för diskussion, kan
vi utgå från 309 indragningshotade poststationer i tolv sydliga län och med
den utgångspunkten undersöka bl a i vilken utsträckning tankarna kunde
realiseras.

Det visade sig vid försöken att genomföra omorganisationen genast eller
under de närmast följ ande åren att motstånd restes mot indragningarna . I
Skåne och Västergötland blev t ex åtskilliga av de till indragning föreslagna
poststationerna kvar till långt in på 1900-talet (tolv i vardera landskapet
ända till 1960-talet)

Andra poststationer , som verkligen drogs in , blev återinrätt ade under de
båda sista decennierna av 1800-talet eller i enstaka fall ännu tidigare och
fick vara kvar till någon tid efter andra världskriget.

De tolv län som berörs i det följ ande försöket till analys är följ ande:
Västmanlands, Värmlands , Skaraborgs , Älvsborgs, Gotlands, Kalmar,
Blekinge , Kronobergs, Malmöhus, Kristianstads, Jönköpings och Öster-
götlands län . Bilden skulle troligen bli något annorlunda vid studium av
flera mellansvenska och nordliga län .

I de tolv nämnda länen fanns vid förhandlingstillfållena sammanlagt 830
poststationer , de flesta inrätt ade under 1874 och 1875 i samband med att
kronobrevbäringen upphörde i respektive län. Totalt 309 av dessa poststa-
tioner ifrågasattes till indragning i samband med införande av lantbrevbä-
ring, dvs hela 37 % .

Av de ifrågasatt a 309 poststationerna blev 211 indragna före 1880, dvs
25 % av hela beståndet i berörda län. Man kan också utt rycka det så att
70 % av målsätt ningen följ des inom loppet av några år , sannerligen ett
snabbt realiserande av en rationaliseringsplan.

Av de 98 poststationer som »sparades» under de första åren, drogs 16 in
före sekelskiftet , ått a under tiden I 900 - 1930 och 59 efter andra världskri-
gets slut. De övriga 15 har ännu inte blivit indragna när dett a manus
bearbetas. Kanske är det av visst intresse att se vilka dessa är och vilka
funderingar som möj ligen kan ha föregått de preliminära besluten om deras
indragning redan år 1877. Fyra av dem ligger i Småland och fem i Skåne ,
två i Värmland , två i Västergötland och en i vardera Blekinge och Öster-
götland .

De småländska är Älghult , Gnosjö , Huskvarna och Nye. Den ursprungli-
ga tanken på att dra in den dåvarande poststationen i Älghult förföll sedan
man beslutat att fullgöra postföringen mellan Sävsj öström och Älghult med
gående bud i stället för med häst och vagn . Därigenom fick man utan att dra
in poststationen i Älghult den kostnadsminskning som eftersträvades.
Postföringsj ournalerna visar att J Johansson åtog sig att för kr I :50 per tur
gå med posten mellan Sävsj öström och Älghult (ca 12 km) två gånger i
veckan med börj an i j uli I 878.

Denna förändring är intressant på ett annat sätt . Forskare har tidigare
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hävdat , att all lantbrevbä ring fullgjordes gående , åtminstone enligt kon-
trakten . Det skulle i så fall ha varit vederbörandes ensak om han kostat på
sig häst och vagn . Men rikt igt så enkelt är det inte . E tt noggrant studium av
handlingarna visar att enstaka lantbrevbäringslinj er verkligen var avsedda
att kontrakteras som körpost. Sålunda står det följ ande i generalpostdi-
rektörens konceptanteckningar vid sammanträdet i Växj ö den 25 sept 1877:

»Mot Ibrbäring utbyte s n .v . pföring å linien Säfsjöström - Elghult .
kärrp I mil, 2 ggr i vn , med indragning av poststatione n i E lghult». Som
framgår av ovanstående blev det dock ändring av dessa planer .

För de andra tre småländska poststat ioner som ännu i dag finns kvar ,
ehuru i annan status , finns inga anteckningar från sammanträdet på lands-
kansliet om reservatione r e ller annat färdsätt än gång. Frågan om bevaran-
de av fasta postanstalter i Gnosj ö , Huskvarna och Nye togs upp efter hand
innan det stora poststationsraset inträffade i Jönköpings län i några etapper
under I 879. Det skulle fordra för mycket utrymme att redovisa varj e
särskilt fall .

Samma är förhållandet med tre av de skånska , nämligen Tygelsj ö , Gärds
Köpinge och Strövelsto rp . De har fått vara kvar oavbrutet , ehuru de två
sistnämnda på grund av centraliseringstänkandet har få tt byta namn t ill
Kristianstad 13 resp Ängelholm 2. Den fjärde skånska , oavbrutet kvarva-
rande skånska postanstalten är den i Blentarp , beträffande vilken följ ande
anteckningar gjordes vid förhandlingarna på landskansliet i Malmö: » Bibe-
hålles så länge föreståndaren åtnöj es med nuvarande arvode». Arvodet var
150 kronor och den uppbördssiffra man j ämförde dett a med var för år 1876
267 kronor . Den sjönk å r 1877 t ill 153 kronor , vilket kan ge anledning t ill
undran över varför man inte på nytt tog upp frågan om poststat ionens
indragning. Det var så sent som den I februari 1879 som lantbrevbärings-
linj er i Malmöhus län börj ade inrätt as i större omfatt ning.

De två värmländska postanstalter som funnits kvar utan avbrott trots den
uttalade »dödsdomen» är de i Hammarö och Östervallskog. I Västergötland
är det Oreberg och Sandhult , den sistnämnda numera med beteckningen
Borås 12. Mot indragning av poststat ionen i Oreberg reserverade man sig
redan vid sammanträdet i Mariestad den 18 j uni 1877. Den nämndes bland
fem andra poststationer , vilka emellertid alla blivit indragna , några dock
sent :

»Skulle äter de sex poststationer - Bj urbäck , Oreberg , Otterstad , Slät-
täng, Kj edum och Bellefors - hvilka gifvit det i financiellt afseende för-
monligaste resultatet , anses böra af sådan anledning t v bibehållas , blefve
för återstående , till indragning föreslagna 15 stat ioner , besparad aflöning
3 000 kr , under det att uppbörden vid desamma utgjort 2 825 kr. »

Mot indragning av den östgötska poststat ionen St Anna och den bleking-
ska Ramdala gjordes inga reservationer vid sammanträdena med berörda
landshövdingar , men även dessa orter har fått behålla sin postala repli-
punkt utan avbrott. Vad gäller den förstnämnda är det väl kanske bara en
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tidsfråga när postförhållandena för skärgårdsbefolkningen blir lösta på ett
för verket mera acceptabelt sätt än den nu mycket dyrbara anordningen
med en orimlig årskostnad per hushåll räknat.

Därmed har j ag berört samtliga de 15 post stationer , vars dödsdom för ett
sekel sedan aldrig blivit verkställd. Av intresse är det också hur det gick för
vissa av de poststationer som verkligen blev indragna när lantbrevbäringen
inrätt ades. För att undvika en rad uppräkningar har j ag valt att schematise-
ra dett a i tabellen på nästa sida , i vilken några kolumner kanske bör
kommenteras. Summan av kolumnerna 6 - 10 är högre än summan av
kolumnerna 11 - I 2. Skillnaden återspeglas i kolumn I 3, där de efter hand
återinrätt ade poststationer , som ännu finns kvar i någon form, har namn-
gett s tillsammans med datum för återinrätt andet.

Den tabellariska sammanställningen får ändå läsas med viss reservation .
Efter hand som j ärnvägsnätet växte fram inrätt ades förenade post- och
järnvägsstationer på orter , som ibland inte låg långt från en förut indragen
poststation. De fall då den nya poststationen fick den gamlas namn ingår i
sammanställningen men däremot i allmänhet inte sådana fall, då den före-
nade post- och j ärnvägsstationen fick ett annat namn. Detta är emellertid
tämligen sällsynt i de undersökta områdena .

De i kolumn 5 upptagna poststationerna har tidigare berörts (sid 66). Av
särskilt intresse är kanske uppgifterna i kol 6, då dessa berör sådana
poststationer som blev återinrätt ade mycket kort tid efter att de dragits in .
Orsaken var ofta att kommun eller enskild trädde emellan så att poststat io-
nen kunde återinrätt as utan andra än administrativa kostnader för postver-
ket. Senare i uppsatsen lämnas exempel på sådana poststationer som av
dett a skäl aldrig hann bli indragna . Dessa är till sin art j ämförbara med
poststationerna i kolumn 6. För fullständighetens skull lämnar j ag här ett
par exempel på poststationer , vars indragning hann verkställas.

Det gäller Asa i Kronobergs län, vars poststation drogs in den 30 j uni
1878, då lantbrevbäring inrättades på linj en Tolg - Asa med två turer i
veckan. Snart nog märkte man att det var stora olägenheter för bygden att
vara utan poststationen i Asa . Folkskollärare J M Gustafsson förklarade
sig villig bestrida befattningen som poststationsföreståndare utan någon
ersättning av postmedel. Man accepterade också indragning av lantbrevbä-
ringslinj en Tolg - Asa . På dessa betingelser återfick Asaborna sin post-
station redan den I apri l 1879, d v s tre kvartal efter indragningen. För
hembygdsforskarna återstår att undersöka om folkskolläraren fick någon
extra betalning av kommunen för sitt bestyr med posten.

Ett annat likartat fall i min småländska hembygd kan vara värt att nämna ,
inte minst därför att det återger en händelse , då en av lantbrevbäring ersatt
poststation blev återinrättad efter bara fyra månader. Den 17 oktober I 878
undertecknade generaldirektör Wilhelm Roos ett brev till postkontoret i
Växj ö med följande lydelse :

» Vid föredragning af en utaf organisten och skolläraren J. P. Wi-
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lander , ä Sj ö sås kommuns vägnar hos Kongl. Generalpoststyrelsen
gjord framstellning derom, att den med sistlidne j uni månads utgång
indragna poststationen i Sjösås mått e åter öppnas , i hvilket fall be-
mälde Wilander erbj udit sig att utan någon ersätt ning af postmedlen
förestå densamma ,

har Kongl. Styrelsen funnit skäligt besluta , att en poststat ion af
tredj e klassen skall öppnas i Sj ösås den I nästinstundande november
för att , under förbehåll att föreståndarbefattningen för densamma
varder upphållen utan någon kostnad för Postverket , tills vidare vara i
verksamhet. Omförmälda poststation skall lyda under Postkontoret
och derj emte direkt utvexla post med postexpedit ionen i Säfsjöström
samt med poststat ionerna i Dädesj ö., Dre f och Lenhofda , och komma
för densamma erforderliga inventarie r och effekter att härifrån Post-
kontoret til lsändas .»

Vid indragning av poststationen den 30 j uni hade Wilander fått avhända
sig inventarierna , däribland datumstämpeln . Troligen sände postkontoret i
Växjö den till Stockholm tillsammans med tio andra datumstämplar från de
samtidigt indragna poststationerna . Det har inte gått att finna belägg för att
en ny hann tillverkas för Sjösås före den I november . Troligen måste
Wilander tillgripa bläckskriftsmakulering av frimärkena , en åtgärd som
hade föreskrivits av Generalpoststyrelsen i slutet av I 873, då det stod klart
att de många nya poststationerna vid årsskiftet inte skulle kunna få sina
datumstä mplar förrän de varit i verksamhet en t id .

För ortstämpelsamlande filatelister har Sj ösås därigenom ett särskilt
intresse , vilket förstärks av det faktum att Wilander snart nog för t redje
gången skulle nödgas tillgripa makulering med bläckskrift. Den 2 oktober
1886 drabbades poststationen nämligen av en e ldsvåda , vid vilken gick
förlorat dels kontanter och frimärken till ett värde av 178 kronor 95 öre ,
dels vissa inventarier , däribland datumstämpeln.

En följ d av att poststationen i Sj ösås så snart återinrätt ades blev att
postmästare Ja nne Lagerström i Växj ö avslog en ansökan i november I 878
från lantbrevbärare n på linj en Dädesj ö - Drev om högre ersättning. Så här
löd postmästarens motivering:

Da posts tat ion numera finnes såväl i Dref som Sj ösås , är landt-
brefbäring alinie n Dädesj ö - Dref lindrigare än hvad vid nu gällande
kontrakts uppgörelse var att förutse . Den nu utgående ersätt ingen är i
allt fal l hög nog».

Lantbrevbäraren , Sven Magnus Johannesson i Torslund , fick nöj a sig
med den låga ersätt ningen , men han trött nade så småningom. När han sade
upp sitt kontrakt i börj an av år I 88 I , passade Ja nne Lagerström på att
he mställa ,

»huruvida icke , då poststat ion numera finnes inrätt ad i såväl Sjösås
som Dref, landtbrevfbäringen ä linien kunde utbytas mot postföring
med gäende bud».

70



Lagerström hade bifogat ett förslagskontrakt enligt vilket soldaten J Lilj a i
Linnebj örke åtog sig postföringen två gånger i veckan mot en ersättning av
I :25 för var dubbel färd .

Ur Generalpoststyrelsens beslut i frågan kan följ ande citeras :
»Dä postföring med gående bud följ aktligen skulle komma att upp-

gå till endast 130 kronor årligen , under det att kostnaden för den
nuvarande landtbrefbäringen ä linien utgör , för år räknat , 182 kronor ,
har vid ärendets föredragning Kongl. Styrelsen bslutat , att i stället för
landtbrefbäringen ä linien Dädesjö - Sj ösas - Dref skall efter in-
stundande mars månads utgång, vid hvilken tid Johannessons förbe-
mälde kontrakt om brefbäringens besörj ånde må upphöra att gälla ,
postföring ä linien underhållas med gående bud».

Det var förhållandevis små summor som man räknade med i sin iver att
minska de totala kostnaderna för verket. Postmästare Lagerström fick för
övrigt en gratifikation för att han hade lyckats bra med att minska postfö-
ringskostnaderna .

En återgång från lantbrevbäring till enbart postföring innebar på den
tiden inte någon särskilt kännbar serviceförsämring utom för det fåtal
kunder som bodde utmed sj älva färdvägen . Men även dessa hade ibland
behov av att uppsöka en poststat ion . Enligt den första instruktionen var
»de förs ändelser , so m af landtbrefbärare till befordran emott agas , i allmän-
het vanliga och rekommenderade bref, brefkort , försändelser under band ,
tidningar och småpaket , hvilka icke äro assurerade».

I promemorian den 5 oktober 1877, i vilken Generalpoststyrelsen pre-
senterade lant brevbäringen för rikets postmästarkår , påpekades särskilt att
ass , postförskott , postanvisningar , paket som vägde mer än två skålpund
samt ofrankerade e ller otillräckligt frankerade försändelser skulle utvä xlas
vid fast postanstalt. Det hette i promemorian , att vederbörande adressater

»varda genom tillkännagifvanden, införda ä tryckta blanketter , e ller
s . k . aviser , hvilka äfven genom landtbrefbärare utdelas , underrättade
om försändelsernas ankomst t ill den fasta postanstalt der desamma
äro att afhemta. »

Men avståndet t ill närmaste fasta postanstalt kunde vara besvärande
stort sedan den egna kyrkbyn blivit av med sin poststation . För att bereda
lindring i denna situation förutsågs redan vid förhandlingar med länsstyrel-
serna den kommunala skyldigheten att utse särskilda ombud .

1878 års lantbrevbärare och deras efterfölj are under många år framöver
hade föga kontakt med den egentliga kundkretsen , eftersom förhållandevis
få bodde utmed »brefbäringssträt en». Det var naturligt att många saknade
poststationen , där de kunnat uträtt a postärendena . Bara de som bodde
utmed lantbre vbärarens färdväg fick någon egentlig förbätt ring.

För att motverka försä mringen skulle det förut omnämnda kommunom-
budet så lunda överta poststat ionens roll för dem som inte fick direktkon-
takt med lantbrevbäraren . På sina håll ogillades i hög grad det förhå llandet
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att kommunombudet inte skulle av lönas med postmede l.
Det finns be lägg i åt skillig skriftväxling för att kom n uno mbu dsfrägan var

proble mat isk för postmästarna . Sålunda anmä ler t ex po stmästaren i Visby
följ ande t ill Generalpoststyre lsen , när lantbrevbä r ingen är blott några
veckor gammal:

»Deremot ä r det litet krångligt med poste rna t ill Fo llingbo , Barling-
bo , E ndre och E ke by församlingar. Dessa vilj a icke utse kommunal-
o mbud , ic ke hålla lösväska och ic ke afhämta sina poste r här , utan
påstå det vara postve rkets skyldighet att draga förso rg o m, att deras
bref och tidninga r blifva beford rade till be stämmelseorte rna . H vad
beträffar Follingbo och E ndre så t ror j ag att de ssa kommuner komma
att be sluta sig för att hå lla en sockenväska : men i Barlingbo finnes
icke e ns någon , so m vå rdar sig o m att e mott aga den po st so m postfö-
raren medför .»

Motsatsen t ill denna typ av tredskande ko mmuner kan man på sätt och
vis säga att de var , som visse rligen inte ville gå med på att poststat ione rna
drogs in , men i stä lle t förklarade sig vilj a svara för kostnaderna . Åtskilliga
poststat ione r , so m vid överläggningarna med landshövdingarna bedö mdes
sj älvkla ra för indragning , räddades på så sätt och det skulle d röj a nära ett
seke l innan rationalise ringspla nen fullfölj des i sådana fall . E tt exe mpe l
lämnas i de t följ ande .

Poststatio nen i Drev , vars indragning det föll på min lott att ut reda och
genomföra under ett av mina första å r so m t rafikman vid postkonto ret i
Växj ö , var en av de 14 poststat ione r i K ronobe rgs län , so m från den I j uli
1878  skulle ersätt as med lantbrevbä ring enligt överenskommelsen med
länsstyre lsen i Växj ö . N är det definitiva beslutet beträffande dessa 14
poststatione r ko m , hett e det eme llertid bl a följ ande i skr ivelsen från Gene-
ralpoststyre lsen t ill po stmästaren i Växj ö :

» . . . sedan Drefs församling förbundit sig att sj e lf aflöna po ststa-
t ionsföre ståndaren , har Ko ngl. Styre lsen medgifvit att den t ill indrag-
ning j e mväl ifrågasatt a po ststationen i Dref må bibehålla s t ills vida re
under förbehå ll att befattningen som före ståndare för stat ionen varde r
uppehållen utan någon ko stnad för Post ve rket. . . »

Begreppet tills vidare kom att omfatta 95 å r , men poststationsföre stän da-
ren förble v oavlönad b lott unde r en korta re t id .

Ett annat fall gälle r poststat ionen i H ej de på Gotla nd , va rs indragning
inte he ller ko m till stånd förrän i mode rn t id . H är kan vi se ett annat
exempel hur tanke n på att rädda en poststat ion uppkom och hur förslaget
vidarefördes t ill Gene ralpoststyre lsen . N ågon tid efter gene ral postdirektö-
rens besök i Visby på hösten  I 877  skr ive r postmästaren bla nd annat följ an -
de :

»Poststat ionsförestånda ren i H ej de har varit här och frågadt sig
före , hu ruvida det ansågs möj ligt att stat ionen de rstädes fing e bibe-
hållas mot vilkor , att kom unen ant ingen iklädde sig att betäcka den
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brist som uppstår vid stationen e ller godtgöra Kong!. Postverket en
viss summa per är .»

Frågan skulle behandlas vid en kommunalstämma . Att postmästaren var
välvilligt inställd till den ifrågasatt a j usteringen framgår bland annat av
fortsätt ningen av hans brev till Generalpoststyrelsen:

» För min del lemnade j ag mannen det besked , att j ag hos Kong!.
Styrelsen skulle förorda stationens bibehållande derest komunen
ikläder sig att antingen aflöna stationsföreståndaren e ller att godtgöra
Kongl. Postverket JOO Kr pr är .»

Frågan löstes enligt postmästarens förslag. Hej de var så lunda en av de
sex gotlä ndska poststat ioner, som inte blev indragna vid årsskiftet
1877 - 1878, ehuru de under överläggningarna på landskansliet i Visby
hade föreslagits t ill indragning. En av de sex föll emellert id för geddesyxan
ett år senare och en är 1922. medan de övriga fyra fick vara kvar till modern
tid , då de kunde ersätt as med effektiva bilåkande lantbrevbärare .

Av våra dagars nära 2 700 lantbrevbärare färdas 99 med bil. Men för
100 år seda n var som tidiga re nämnts med enstaka undantag a lla gående .
åtminstone e nligt kontrakten . I verkligheten färdades fle r ä n de kontrakts-
reglerade med häst och vagn . Detta är svårt att dokumentera . då det i
allmänhet inte framgår av bevarade handlingar . men noggrann läsning av
handskrivna aktstycken kan lämna bidrag t ill forskningen . Ett fall från
Gotland kan vara värt att nämna .

Kort tid efter lantbrevbäringens införande på Gotland ställde postmä sta-
re J A Lindqvist i Visby sex konkreta frågor i brev till samtliga förestända-
re vid de underlydande poststationer, varifrån lantbrevbäring utgick. En av
frågorna löd som följ er.

»Kan brefbäraren fullgöra brefbäringsturerna i öfverensstämmelse
med den t idtabell, som postkontoret för linien utfärdat ?»

Poststationsföreständare n i Sanda kommenterade frägan pa följ ande sät t:
»Denn a fräga kan j ag ej nöj samt besvara , enär brefbäraren ännu icke
en enda gång gått , utan varit körande med posten och som väglaget
varit godt har han ankommit t ill stationen kl 5 - 6 i stället för kl 8
e .m.»

Även om det fanns bilreglerade lantbrevbäringslinj er före andra världs-
kriget var det först med bilismens utveckling efter I 945, som man kunde
börj a ersätt a de små poststationerna med effektiv lantbrevbäring. Det
hände tidigare att en och annan linj e , so m var reglerad för körning med häst
och vagn, på lantbrevbärarens egen bekostnad kördes med det nya beford-
ringsmedlet. Ännu tidigare kom dett a i fråga för postföring som inte full-
gjordes i form av lantbrevbäring. Även om det Jigger något utanför ämnet
tillåter j ag mig att återge följ ande »fynd» i den vägen i växj öpostens arkiv .

Sträckan mellan Braås och Lenhovda blev en tämligen viktig landsvägs-
förbindelse under de 27 år som förflöt mellan t illkomsten av j ärnvägen
Växjö - K lavreström och den kort livade bibanan mellan Brittatorp och
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De tidigaste lantbrevbärarna hade inte stora möj ligheter att mäta sig med den moderna
tidens »rullande postkontor».

Älghultsby. Det snabbaste sätt et att få fram posten från Växj ö till Lenh ov-
da före den sistnämnda banans tillkomst var att skicka posten med järnväg
till Braås och med landsvägsskj uts på sista sträckan.

Anton Karlsson i Braås hade under några år kontraktet om denna lands-
vägspostföring. Första världskriget hade knappt varit verklighet ett halvår ,
när ett brev med följande lydelse kom till postmästaren i Växjö :

»Som det är så dyra tider och det faller sig dyrt med hästskj uts att
forsla posten har j ag tänkt skaffa mig automobil och frågas om det är
tillåtet att med bil forsla posten ä linj en Braas - Lenhovda samt om
man får ändra tidtabellen så att man kan köra fram och åter på kortare
tid . Dock med förbehåll om bilen skulle gå sönder , med häst .»

Efter poststationsföreståndarens och postmästarens utredning fick post-
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direktören i Malmö ett ord med i laget. Bitfrågan gick vägen, så att säga .
Dett a var i verkligheten premiär för hela södra postdistriktet i vad gäller
bilpostföring av privat företagare .

Rekryteringen av de första lantbrevbärarna skedde genom upprop i läns-
styrelsernas kungörelser . När t ex sättaren på Gotlands Allehanda i börj an
av november 1877 plockade in typ efter typ i den för många i dag svårlästa
frakturst ilen, med vilken länskungörelserna trycktes , var han med om att
vända viktiga posthistoriska blad . Postmästare  J A Lindqvist begärde hos
Visby Landskansli rekryteringshj älp , när han hade genomfört det omfat-
tande förberedelsearbetet för omorganisat ion och det resulterade i ett upp-
rop , varav följ ande kan vara av intresse :

»Sedan Kongl. General-Poststyrelsen genom skrifvelse den 4 sist-
lidne Oktober beslutat att postföringen från och med nästkommande
års ingång, mellan nedan upptagne orter inom Gotlands län , skall
bestridas genom landtbrefbärare och åt undertecknad lemnats upp-
drag, att anskaffa härt ill lämpliga personer och med de m upprätt a
kontrakt ;

så uppmanas hugade sökande t ill dessa landtbrefbärarebefattning-
ar , att personligen sig infinna ä nedan uppräknade ställen och å dagar
och t ider som särskildt finnas ang ifne .»

På tolv o lika orter under peri oden 19 - 30 november 1877 skulle anstä ll-
ning ske med börj an vid poststat ionen Gotlands Dalhem den 19 november
kl IO och vid poststationen Sj onhem kl 14 samma dag. Postmästaren
besökte personligen samtliga platser för att vara med och välja ut vårt lands
första lantbrevbärare . Till villko ren för att bli antagen som sådan hörde bl a
följ ande :

» Landtbrefbärare m äs te vara skrivkunnig och ki nd säsom ärlig ,
nyk ter, på litlig och ordentlig samt försedd med intyg, som utfärdas af
fullt t rovärdige män inom den kommun so m sökanden t illhör samt
prestbetyg.»

Efter bemyndigande av regeringen kunde Generalpoststyrelsen från den
november 1909 förbättra lantbrevbä ringen i fle ra avseenden, främst ge-

nom att öka lantbrevbärarnas befogenheter . Samtidigt infördes två olika
klasser .

Lantbrevbärare av första klass fick - under förutsättning att försändel-
serna skulle behandlas vidare på fast postanstalt - ta e mot inrikes assure-
rade brev och paket med ett angivet värde av högst 500 kronor för varj e
försändelse , postanvisningar om högst I 00 kronor för varj e samt tj änste-
brev. De fick bl a i följ ande omfatt ning dela ut sådana försändelser som
behand lats på postanstalt : assurerade brev och paket med ett angivet värde
av högst 500 kronor för varj e försändelse , postanvisningar om högst 500
kronor för varj e , postförskott sförsändelser som innehöll medicin samt in-
kasseringshandlingar om högst 500 kronor. Dessutom skulle de förmedla
insätt ning av medel i postsparbanken och försälj a sparmärken .
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Lantbrevbärare av andra klass hade i stort sett samma begränsade befo-
genheter som vid lantbrevbäringens inr ättande . Postlådefrågan hade kom-
mit in i bilden i så måtto att adressat som ville ha vanlig post nedlagd i en
postlåda , skulle göra skriftlig framställning därom och sätt a upp en låda vid
linj en . Som nämnts t idigare var det först på genom 1925 års instruktion som
Postverket via sina lantbrevbärare försökte påverka kunderna att skaffa
postlådor.

Det fanns också vissa regler beträffande maximilängd på lantbrevbä-
ringslinj e , betingade av arbetsdagens längd . Gångtiden som från börj an
satt s till tre timmar per mil beräknades i börj an av seklet till 15 minuter per
kilometer. Det ansågs lämpligt att fastställa en maximilängd till 32 kilome-
ter för ringlinj e och hälften för fram- och återgångslinj e , d v s motsvarande
ått a t immars beräknad gångtid .

Genom 1925 års instruktion för lantbrevbärare försvann klassindelningen
och alla lantbrevbärare fick samma befogenhet. Några år t idigare hade
även kvinna kunnat antas t ill lantbrevbärare och på de 2 647 lant brevbä -
ringslinj er som fanns år 1923, fanns 68 kvinnliga funktionärer.

När de första lantbrevbärarna börj at sina turer på Gotland , Öland och i
Blekinge vid årsskiftet 1877 - 1878. skulle det gå många år innan den nya
formen för postdistribution blev mera allmän . Ar 1880 var den sammanl ag-
da längden på lantbrevbäringsnätet 393 mil. Under de tio följ ande åren
ökade det blott med ca 100 mil, delvis beroende på att fle ra lan tbre vbä -
ringslinj er blev utbytt a mot postföring.

Föret var således trögt i portgången , som i sin tur var mycket lång. Men
efter sekelskiftet accelererade utvecklingen . År 1909 var anta let lantbrev-
bärare 1 776 och år 1923 var det 2 647, d v s nästan lika många som i våra
dagar. Men bara 324 av dem var åkande . vilket i de flesta fall innebar att
lantbrevbäraren använde häst och vagn. Den sammanlagda linj elängden
var då ca 4 000 mil.

För att belysa lantbrevbäringens utveckling i ett område , som utan att
vara normgivande för landet i sin helhet ger en vink om hur långsam
utvecklingen var i börj an , visas här förändringarna för Växj ö postkontors
förvaltningsområde under en t idsperiod då dess geografiska utbredning var
i stort sett oförändrad :

1878 8 linj er
1893 3
1895 4
190 1 8
1903 17

1906
1907
1908
19 10

30 linj er
33
35
40

Efter and ra världskriget tog utvecklingen åter fart och lantbrevbäringen
kunde motoriseras . Cykeln , som varit ett naturligt färdsätt för lantbre vbä-
rarna under flera decennier börj ade avvecklas och motorcykeln kom in i
bilden men blott för en historiskt sett kortare övergångsperiod . Bilismen
möj liggjorde en kanske oanad utbyggnad av lantbrevbäringsnätet.
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De bilreglerade lantbrevbä ringslinjerna kunde göras mycket stora och
tillät sammanslagning av cykel- eller motorcykellinjer med samtidig ut-
sträckning till hushåll där det var motiverat. Kravet på hushållsunderlag för
lantbrevbäring minskade undan för undan och när gränsen satt es så lågt
som till två hushåll per kilometer under 1960-talet , blev ytterligare utbygg-
nad möj lig . Den skedde systematiskt och föregicks av en noggrann kart-
läggning av alla landsbygdshushåll som inte betjänades av lantbrevbärare .

Denna utveckling nådde sin maximikoncentration i slutet av 1960-talet .
Genom den utbyggnad som skedde under kalenderåret 1968 ökade antalet
lantbrevbärarkunder med 16 520 hushåll, av vilka flertalet tidigare hade fått
hämta sin post vid en poststation. Trots att den sammanlagda linj elängden
det året ökade med nära 700 mil, kunde antalet linjer minskas med tio , en
minskning som sedan fort skridit så att det nu knappt finns 2 700 linjer.

S veriges s is te mo torcykeläkande lantbrevb@ra re , Lennart Elmg ren , Rydaholm.
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Dessas längd är nära 20 000 mil och 99 av lantbrev bäringen sker med bil.
Den siste moto rcykelåkande lantbrevbäraren var Le nnart Elmgren i Ryda-
holm, som på sensommaren 1974 stä llde in sin Puch 125 för gott.

En ytt erligare förbätt ring av lantbrevbärarnas service påbörj ades 1968
och genomfördes successivt över hela landet under ett par års tid . Föränd-
ringarna avsåg dels möj lighet för lantbrevbärarkunderna att sätt a in e ller ta
ut pengar på postsparbanksbok och dels möj lighet att kalla t ill s ig lantbrev-
bäraren genom en signalbricka .

På försök bö rj ade Postverket också är 1968 att kombinera postdiligens-
trafik med lantbrevbäring .

Den fortsatt a rationaliseringsverksamheten på landsbygden medförde att
kostnaderna för postanordningarna kunde minska . Under år 1975 var den-
na minskning nära två milj oner kronor , men den uppvägde bara till en liten
del de ökade kostnaderna för postservicen i tätorterna .

För att utöka lantbrevbärarnas service och samtidigt förbätt ra det eko-
nomiska underlaget för lantbrevbäringen erbj öd Postverket i samarbete
med Socialstyrelsen efter flera års försöksverksamhet viss socia l service
genom lantbrevbärarna å t landets kommune r. Introduktionen ägde rum
genom ett ramavtal 1974 och re lat ivt snabbt kom avtal till stånd med så
många kommuner att mer än en tredj edel av lantbrevbärarna börj ade fun-
ge ra som kontaktmän åt kommunernas socia la organ. På en stor del av
linj erna har lantbrevbärarna också distribution av dagligvaror till hushåll.

Från att t ill en börj an egentligen bara ha varit en form för postföring
kombinerad med utlämning av post till e tt fåtal kunder har lantbrevbäring-
en utvecklats t ill att bli ett utmärkt servicemedel för a lla som bor på
landsbygden .

Sammanfattning

Lantbrevb@rin gsnätet utvecklades my cket langsamt under de f örsta 20
ären . A r 1878 inrättades 43 linj er och t v@ drogs in . Vid slutet av är 1879
f anns det 232 linj er. Under de närm ast f öljande åren var antalet i stort sett
of örändrat , omkring 250 linj er.

S trax f öre sekelskift et ökade utbyggnadstakten och den accelererade
kraf tigt under de två f öljande decennierna . S törsta antalet kontrakterade
lantbre vbärare naddes 1931 med 3152 personer. Det f anns dä 3224 lant-
brevbärin gslinj er, vara v 560 åkande.

Genom sammanslagning av linj er, möjl iggjord eft er andra världskriget
pd grund av intensifi erad motoriserin g , har antalet linj er m inskats succes-
sivt . Den l j anuari 1978 f anns det 2684 linj er, av vilka bara 34 inte var
reglerade f ör bilkörning . Enligt statistiken är en av dem mo torcykelregle-
rad, m en den f ullgörs sedan länge med bil. S@ är även f allet m ed nägra av
de moped- och cykelreglerade linj erna .

78



i43 1- 32 + , «

3 0 0 0
+47 7

2 % ·,

2 0 0 0

(0 0 0

li 78
43

L y er

is 0

Till en börj an gick lantbre vb r a rn a till f ots . Utan att det s tod i kontraktet
körde mins t en al' de 18/ örs ta med häst och vagn . S tatistiskt dokumenteras
»landtbrefbärin g me d begagnande af häs t och åkdon » f örsta gången år
/ 889, då p å tre linj er, en i vardera Malmöhus , Östergötlands och S tock-
holms län .

Enlig t kontrakten va r r /892 antalet »åkande » lantbre1•bärare 14 och
antalet »gäende » 389. Fra n 1912 f ar man i de statistiska samm anställning-
arna regelbundna uppgifter om antalet åkande och gående lantbre vbärare .
A v hela antalet »m edelst lantbrevbäring p os tf örda kilome ter» f öll det året
/ 9 p @den åkande och 81 p d den g@ende lantbrevbärin gen . Bara / 6 %
a v lantbrevbäringen f ullgjordes då med dagliga turer. Många linj er hade
bara två eller tre turer per vecka .

Ersättning till lantbrevbärarna utgick per m il (per ny mi l fra n 1889) oav-
sett om lantbrevbäraren gick till Jots eller använde häst och vagn . Ersätt-
ningen var år 1900 genomsnittligt 69 öre p er ny m il, / 905 82 öre och 1910 99
öre , d v s i stort sett densamma som f ör vanlig bef ordran med gångpost
utan distribution på vägen .

Från / 93 1 fi ck åkande lantbre vbärare viss gottgörelse f ör f ordon
( åkdonslega).

Intill / 918 grundade sig ersättningen till lantbrevbärarna på entrep re-
nadsystem . A nställningen som lantbrevbärare gavs till den lägstbj udande .

Från och m ed 1918 börj ade ett system med m inimilöner att tillämp as ,
grundat p å medeltalet av lantarbetarnas tim löner. Genom »A llmänna
grunder f ör reglering av ersättningen», gällande fr ån 1925, bes tämdes
ersättningen till ett viss t belopp p er kilom eter med tillägg f ör f ör- och
ef terarbete .
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Detta medf örd e emellertid att lantbre vb r are m ed lika länga linj er fi ck
samm a betalning , oavse tt om dera s arbetstid varierade pd grund av vi -
garnas beskaff enhet , olika stor postmängd och bef olkningstäthet på linj er-
na . S@ lunge lantbrevbäringen utf ördes g@ende, blev sk illnaderna inte så
stora , men ef terhand som cykeln och motorcykeln kom in i bilden , accen-
tuerades skillnaden och kra v fra mf ördes på andra ers ättningsgrunder.
Sådana f astställdes / 94 7. Ä nda fr am till dess benämndes även de som
cyklade » gående lantbre vbärare ».

Det f inns inte dokume nterat när lantbre vbärarna börj ade använda cy kel,
m en många gjorde det fr ån seklets tidigas te år. Den f örsta statistiskt
dokumenterade pos tf öringen »medelst ve locip ed » (utan postutdelning un-
der 1•ägen) är den som gjordes sommaren / 904 på linj en H öganäs  -  Mö/le .
Det äldsta @terf unna f otot av en cy klande lantbrevbärare daterar sig till
/ 906 .

Lantbrevbäring med bil torde ha f örekomm it i någon utsträckning om-
kring / 915 , ehuru linj erna ifr åga varit beräknade ef ter sam ma grunder som
övrig lantbrevbäring . En bidragande orsak till att en och annan lantbre v-
bärare på eget initiatiwv valde att köra bil var s vårigheten att skaff a hästf o-
der under krigsåren .

Färdsättet f ör »akande lantbrevbäring » var länge vederbörandes ensak .
Först med / 949 års s tatistik börj ade man skilja m ellan bi/åkande, motorcy-
kelåkande, lätt viktsåkande och cyklande lantbre vbäring , detta som en f öljd
av den år 194 7 presenterade utredningen om lant- och lådbrevbärarnas
arbets- och a l'!öningsf örhållanden .

Å r 1917 anställdes de f örsta k vinnliga lantbrevbärarna, då 17 stycken . 60
år senare fi nns det 745 sådana , d v s 28 % av hela kåren .
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