
POSTEN KRING EN LITEN JÄRN VÄG
A v Erik Li ndgren

E n vidräkning med de ansvariga för kommunikationernas utveckling
under 1800-talet finner man i Eugen Risma rks uppsat s »De uteblivna kom-
munikation erna» (Postryttaren , ärgäng 25) . Bland syndabockarna till det
felplanerade svenska järnvägsnätet pekar han ut dem som var ansvariga för
att Sverige i motsats till övriga Europa saknade diligenstrafik .

Södra stambanan skulle enligt författ arens uppfattning i stort sett ha följ t
sträckningen för gamla E 4 och bland annat ha smugit sig fram inte så långt
från södra Vätterns östra strand .

Felplanerat eller inte blev stambanenätet det som man hade att bygga
vidare på när bibanorna växte fram. De banor som kom till efter krono-
brevbäringens upphörande påverkade ofta poststat ionsbeståndet inte bara i
positiv riktning för dem som råkade bo i stationssamhällets närhet utan
också i negativ riktning för dem som hade hunnit vänja sig vid poststat ioner
i sina kyrkbyar på åtskilliga kilometers avstånd från j ärnvägen .

Så mottog t e x postmästaren i Växjö redan ett halvt år efter att poststa-
tionen i Skatelöv hade inrätt ats , en förfrågan från Generalpoststyrelsen om
poststationen inte lämpligen kunde dras in. Orsaken var att bibanan Vis-
landa - Karlshamn hade fött en rad förenade poststationer , däribland en i
Grimslöv . Indragningen verkställdes dock först ett år senare .

Östra Stambanans fullbo rdande fick bland annat till följ d att poststa t io-
nerna i Bredestad , Marbäck och Wallstorp helt sonika drogs in och kun-
derna hänvisades till de n förenade poststationen i Aneby från den 23
november I 874. Förgäves har j ag sökt i Centralförvaltningens arkiv efter en
utredning om denna omorganisation. Allt j ag funnit är blott en rad utgående
skrivelser i registraturen , däri bland Hubners j usteri ng av skrivelsen till
postexpeditionen i Boxholm den 19 novemb er 1874 i ärendet. Förutom
indragning faststä ller den att poststat ionerna i Askeryd och Bölaryd skulle
lyda under postinspektionen i centrala j ärnvägspostdist riktet.

Saknad känner j ag också efter förmodad utredning om att poststationer-
na Wedbo Solberga och F lisby skulle flytt as till j ärnvägsstationerna i sep-
tember 1874.

I andra fall hittar man digra mål när det gäller ommöblering i poststa-
tionsbeståndet i anslutning till framväxande j ärnvägar. Jag har haft förmå-
nen att ta del av några sådana och i valet mellan fyra banor med spårvidden
I 435 mm, I 067 mm, 89 1 mm och 600 mm har j ag valt att söka återge litet
av vad man kan få ut av de gulnande dokument som berör den ena av våra
sj u mest smalspåriga banor. Det är den som lades på en del av den sträcka ,

53



J cr w i tysp os ter :

i r cda- J unk@ping.

(:Från den 1.-; <l,·ccml,r r l !JL ).)

I IPJk.24 5 1

I 
Ti,g. 10. Km.: j

......... . G:.::- !V fr cd u l
.. . ·1 fi I 6 , S t.1ra ll 11/trn111  ; 11t ,, j 1

.. . 7! ' : F or s ... . . . 11%i . ·
. .. I 7! 1: . B u 1 ll , !

..... .... .. 1 7:2'. 1, ,

1 

B rötj emark 1 104G i ..J
. .... . . ] 7± so, Sir i g e ....... .. ... .. . } 10 ·

e • ";/--... . .. .. . .. . , 1:.'.:... tl j .,, ch·,,s gur  .. . •
n . llrl. 8.:'.'.:Ii 3! Gm bo  .. . ..
Tug 14. Su , s ,t oso t at« ... . } "l •.·;;·

7! - i v ] ll usqvo r11u(ej f .) . . . I ., -¾

8± j e ] R os«nd ala . . 96 ]
i ..  1 I

7:!. !) ,' 4, i ( ,Tö11l.öp i11r1 t0.)1 90 I Jil l
l II S, 22 1 JI I

Ti « 3. j 'Tag 11. {
IPlk.2 4 5 Fk. Uri. 1

· I I

t;_•.::.I
1 ') I c,

-  I

s 0

4"  :- ,
J "  :

1110  :

Järnvägen Jönköp ing  -  Grip enberg byggdes aldrig längre än till Vireda . A tt p osrstarionerna
låg tätt f ramgår av att der f anns elva stycken på en sträcka a,· 42 km . när j ärm·ägen nåtr f ram

till Vi reda .

där Eugen Rismark - sannolikt med all rätt - anser att södra stambanan
skulle h a gått fram.

Jönköping - Gripenbergs Jernvägsaktiebolag hette det företag som däri-
genom blir en av ingredienserna i den brygd som årsboken får serverad .
Den lilla j ärnvägen kom att byggas i fyra etapper , men den nådde ändå
aldrig sitt mål, Gripenberg vid stambanan . Och den fick inte leva så länge ,
bara 35 år efter att den nått till Vireda , det etappmål som också kom att bli
ändpunkten .

Grevens bana
Det är inte några stora »mål» det rör sig om när man får fram dokumenten

om »grevens bana» ur arkivet , i varj e fall inte j ämfört med t ex ärendet om
j ärnvägen Borås - Alvesta . Detta j ätt eärende kunde vara nog så intressant
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att spegla , inte minst på grund av samordningsproblem genom att tre
postinspektioner var inblandade . Det skulle emellertid kräva alltför stor del
av ärsbokens u trymme. Mänga lokalpatriotiska tankar som präglar det
ärendet återfinns i något annorlunda tappning i händelserna kring j ärnvä-
gens framväxt från Jönköping över Huskvarna , Lyckåsgård och Förnäs till
Vireda . Därmed möter man också likartade problem för såväl postmästare
som postinspektörer och Generalpoststyrelsens trafikbyrå .

Mitt i det hela framträder greve James Hamilton pa Lyckas som en
dominerande och viljestark företagsledare i sin egenskap av VD för järnvä-
gen. Ett helt lustrum innan järnvägstanken konkretiserades möter vi ho-
nom i en framställning den 19 december 1887 till Generalpoststyrelsen, som
går rakt på sak från första ordet :

»Anhålles det Ni, efter tagen kännedom om saken, ville gå i författ-
ning om så fort ske kan flytt a den nuvarande poststationen i Skärstad
socken i Jönköpings län och äfven benämd Skärstad till mitt gårds-
kontor och benämna den efter min egendom Lyckä s».

Han anför fem skäl, däribland det att vida mer än hälften av alla försän-
delser som befordras till och från invånarna i Skärstad går genom hans
kontor. Han erbj uder sig också att mot lägre arvode än poststationsföre-
ståndarens i Skärstad skaffa »lämplig postmästare» och framhåller att hans
kontor står i telefonförbindelse med Jönköpings stads telefonnät.

Postmästaren G Nyberg i Gränna fick ärendet på remiss och lät Poststy-
relsen på två fullskrivna foliosidor förstå att han avstyrkte ansökan och
hemställde därför att den skulle lämnas utan avseende .

Han framhöll bland annat at t »Grefve Hamilton fästat mera afseende på
egen beqvämlighet , än på allmänhetens fördel.» Ett bland många argument
var också att »Enkefru Löwenhard, som i 13 år med utmärkt ordentlighet
skött poststationen, af denna befatt ning har sin enda utkomst». Han bifo-
gade också ett intyg från kyrkoherden om änkefruns meriter.

Ärendet remitt erades senare även till postmästaren i Jönköping, som inte
ansåg sig kunna tillstyrka bifall till förslaget , bland annat därför att poststa-
tionens förflyttning inte skulle ge korrespondenterna i Skärstad någon
fördel eller minska Postens utgifter. Ärendet ansågs vid föredragning den
23 j anuari 1888 inte föranleda vidare åtgärd .

Nästa gång vi stöter på grevens namn är den 10 j uni 1893, då han i ett
brev till byråchefen Kolmodin försöker påverka Generalpoststyrelsens
ställningstagande till en framställning från landshövdingen i Jönköping om
att Lyckås får bli namnet på den järnvägsstation som uppförs i anslutning
till att banan byggs. Han har nämligen blivit orolig för att det namnet skulle
komma till användning för stationen närmast Tomelilla på den framväxan-
de j ärnvägen Malmö - Tomelilla eftersom »en utgård under Piperska fidei-
kommisset Högestad äfven benämnes Lyckäs».

Men samtidigt tar greve Hamilton åter upp frågan om förflytt ning av
poststationen i Skärstad och ber Kolmodin att vid ärendets föredragning
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Greve Hamilton f örvissade sigtelegraml edes om att »rätt man » skulle handläg ga och f öredra
hans ärende i Generalpoststy relsen.

meddela att greven är villig »intill de ss banan öppnas för allmän trafik
omkring I /8 94 af giftsfritt upplåta tj enlig plats t ill poststation samt äfven
betj ena samma utan ersättning på det att nuvarande poststationsförstånda-
rinnan i Skärstad ej må blifva lidande på denna flyttning»

N amnet Lyckås
För greven var det en huvudsak att namnet Lyckås blev inskrivet i

svensk j ärnvägs- och posthistoria . Utan att hans namn syntes i samman-
hanget skrev han egenhändigt tio dagar tidigare än det nyssnämnda citatet
en framställning till landshövdingen i Jönköping , som ordföranden i kom-
munalstämman Johan Andersson befäste med sin namnteckning. I den
ombads landshövdingen att tillstyrka flytt ningen av Skärstads poststation
och låta den få benämningen »L yc käs». Härvid stödde sig ordföranden på
ett protokoll från stämman den 23 maj , i vilket man påtalade namnlikhet
mellan Skär stad och Skarstad i Skaraborgs län.

Samtidigt företeddes ett utdrag ur 1883 ärs posthandbok , sid 530, enligt
vilket det fanns åtta stä llen med namnet L yckås . Gårdskontorets tillskrivna
kommentarer förringade betydelsen av sj u av dessa och framhävde att det
åttonde , L yckås säteri betecknades som stor egendom med taxeringsvärdet
550 700 kr och hade ångmej eri, ång- och vatt ensågar , kvarnar och tegel-
bruk . Egendomen med namnet Lyckå s i Högestads socken i Malmöhus län
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betecknades såsom mindre egendom, och andra orter med det vackra
namnet framhölls som obetydliga , j a i ett fall kallades orten t o m torp .

Landshövding Palmstiernas reaktion blev posit iv för greven . I ett yttran-
de från landskansliet den IOj uni 1893 tog han fasta på risken för förväxling
med Skarstad i grannlänet , ovetande om att poststationen i Skarstad mer än
ått a månader tidigare hade namnändrats till Bya .

Men dett a försummade inte tf postmästare Asp i Gränna att tala om, när
han fick ärendet på remiss från postinspektören i Östra distriktet , då med
säte i Norrköping. Han avstyrkte också förflyttningen av poststationen i
Skärstad och ansåg för sin del »att föreslagna åtgärder böra få hvila i
afvaktan på den blifvande j ernvägens öppnande för allmän trafik och deraf
beroende förändringar».

Men nu skärpte greven taktiken och skrev den 8 augusti t ill Generalpost-
styrelsen att han omgående ville ha en poststat ion pä Lyckäs' gärdskont or ,
eftersom järnvägsföretagets hela affärskorrespondens gick genom kon-
toret. Ändringen borde e nligt grevens uppfatt ning ske genom flyttning och
namnändring av Skärstads poststat ion . Alternativet var att upprätta en ny
poststation vid namn Lyckä s , »i hvilket senare fall Skärstads poststat ion ,
när Jönköping - Gripenbergs Jernvägsaktiebolags blifvande station S iringe
i Skärstads socken öppnas för allmän trafik , dit borde förläggas samt
benämnas Siringe».

I ett långt brev till postinspektör Wennström en dag senare redovisar
greven hur j ärnvägsföretaget skrider fram och uppger att den första del-
sträckan mellan Jönköpings östra station och Huskvarna fabriker öppnas
redan i oktober samma år , medan linj edelen inom Jönköpings stad , 1,6 km
som skulle sammanbinda statsbanans station med östra stationen , skulle bli
färdig i j uli följ ande år. Samtidigt väntades fortsätt ningen från Huskvarna
till Lyckå s bli klar.

Brevet avslöj ar hur drömmen om banan såg ut i övrigt med stat ionerna
Strand , Vistakulle , Drätt inge , Lyckås , Siringe , Brötj emark , Framarp , Öst-
anå , Ören , Vireda , Noen och Linderås . Flera av dessa namn återfanns
aldrig i postanstaltsförteckningen .

För att underlätta e tt positivt beslut om flytt ning av poststationen i
Skärstad förklarade sig greven också beredd att stå för den merkostnad i
landsvägspostföring som skulle uppstå genom linj ens förlängning i avvak-
tan på att j ärnvägen togs i bruk för trafik .

Bland tre argument i sin framställning till Generalpoststyrelsen den 15
augusti använde sig post inspektören av grevens erbj udande att beta la den
ökade postt ransportkostnaden och gick emot t f postmästaren Asps instä ll-
ning. Han hemställde om beslut att poststationen i Skärstad frå n den I
novembe r 1893 skulle flyt tas till Lyckäs' gärd och at t kontrakte t med
poststationsföreståndaren i Skärstad skulle sägas upp . Aktpåteckningen i
Generalpoststyrelsen de n I 8 augusti lyder blott » . . . och skulle t v upp-
skj utas .» Detta är ett av fle ra exe mpel på att postinspektören inte hade
gehör på högsta nivå .
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Grevlig oro
Nu oroar sig greven a llt mer för att hans gärdsnamn inte kommer till

användning som postortnamn och den 21 augusti sänder han ett nytt per-
sonligt brev till byråchef Kolmodin med följande inledning:

»Af tid ningarne sett meningen är öppna Malmö - Tomelilla järnvä-
gen i börj an af Sept , hvadan j ag vore Eder  y tterst  tacksam om frågan
om Lyckä s poststation fortast möj ligt kunde afgöras !»

I förbigående kan nämnas att greve n denna gång stavar j ärnväg med ä ,
medan ordet i alla andra tidigare skrivelser liksom på företagets brevhuvud
stavats med e .

I sin iver fatt ar greven pennan sex dagar senare i e tt personligt brev till
generalpostdirektör von Krusenstie rna vari han nämner sina generösa er-
bj udanden beträffande en eventuell poststation i Lyckäs . Han framhåller
att han gripit utvägen med ett personligt brev i rädsla för att det efter
Tomelilla-j ärnvägens öppnande skulle bli svårare att få j ärnvägsstat ionens
namn ändrat och därför ville markera att han »varit den, som kommit först
med begäran om en poststation vid namn Lyckäs».

Tillåt mig göra ytt erligare ett c itat ur brevet som något avslöj ar taktiken i
grevens kamp för sin egen station:

»Hvarför j ag icke med poststat ionens inrätt ande här gerna vill
vä nta till j ärnvägens öppnande , beror därpå , att Malmö - Tomelilla
j ärnväg, som öppnas för t rafik nu snart , ock funderar på att få en
järnvägs- och poststation vid namn Lyckås .

General direktor J ulius Edva rd vo n Krusenstierna .
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Nu anhåller j ag, att N i, Herr General-Postdire ktör , vill pröfva
rättvist tilldela min station namnet Lyckä s , aldenstund denna station
ligger omedelbart vid gården , och min egendom är af vida större
betydelse än Tomelilla - L yckäs , som endast är en utgård under Pi-
perska egendomen Högestad , alls ingen affärsverksamhet bedrifver
samt är belägen på icke mindre än 5 1/ikilometers  afståndf ogelvägen
till den stat ion, till hvilken den vill lämna sitt namn !

Tomelilla-stat ionen Lyckäs är dessutom endast belägen 2 ' / kilo-
meter frå n nuvarande poststat ionen Röddinge .»

Skrivelsen hade ingen verkan och den tidigare aktpåskriften om ärendets
uppskj utande t v stod sig. Nu hände ingenting i den skriftliga kommunika-
tionen om posten på grevens bana förrän på hösten , när j ärnvägssträckan
mellan Jönköping och Huskvarna börj ade bli färdig.

Den nybyggda j ärnvägsstationen i Huskvarna låg en bit frän poststat io-
nen, vars föreståndare C Bååth föreslogs svara för transporten , ett merar-
bete för vilket han på postinspektörens förfrågan begärd e 25 öre per dag.
Detta tyckte uppdragsgivaren vara för dyrt och prutade ner det till 50
kronor per år.

Man funderade som ett a lternativ på att flytta poststationen t ill j ärnvä-
gen, men mot dett a förslag vände sig Huskvarna Vapenfabrik , där post sta-
tionsföreståndaren arbetade . Ett brev till postinspektören från företaget
underskrevs av dispone nten Wilhelm Tham, som bland annat nä mnde att
bolaget efter j ärnvägens öppnande skulle använda sig av poststationen .
Ditt ills hade man hållit postväska med Jönköping.

Postinspektören anmälde i en skrivelse t ill Generalpoststyrelsen den I 0
oktober att j ärnvägsbolaget var villigt åta sig postforsling mellan Jönköping
och Huskvarna tre gå nger om dagen i vardera riktningen för 25 kronor i
månaden och föreslog att kontraktet om landsvägspostföring på samma
sträcka skulle sägas upp .

Nu fick postinspektören bakläxa av Generalpoststyrelsens trafikchef
som i en påtec knad re miss begärde skyndsam anmälan  »dels  på hvad grund
föreslagits att ersätt ningen för den ifrågasatt a j ernvägspostbefordringen
skulle utgå med 25 kronor pr månad , då , enligt bestämmelserna i Kongl.
kungörelsen de n 2 I december I 888, sa mma ersättning skulle uppgå t ill
betydligt lägre belopp ,  dels  huruvida afsedt vore att poststationen i Hus-
qvarna skulle , åtminstone tills vidare , bibehällas ä sin nuvarande plats ,  dels
ock,  i sådant fall, huru och till hvilket pris postt ransporterna i Husqvarna
skulle blifva ombesö rj da .»

Misskrivning
Det var den sista delen av frågan som föranledde prutningen av Bääths

anbud . Beträffande postföringsavgiften t ill j ärnvägsbolaget anförde post-
inspektören i sitt svar att den var »beroende af en ledsam misskrifning i den
kalkyl, som härstädes blifvit uppgjo rd».
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I Stockholm försummade man inte bevakningen av det ärende som i
augusti blivit pätecknat »skulle t v uppskj utas». Den 13 oktober begärde
Trafikbyrån att postinspektören i ÖD skulle fästa Ja mes Hamiltons upp-
märksamhet på att en poststation med namnet Södra Lyckäs skulle öppnas
tre dagar senare vid j ärnvägen Malmö-Tomelilla och avkräva honom en
skrift lig förklaring huruvida han vidhöll sina erbj udanden att utan kostnad
för Postverket t illhandahålla en förestå ndare för en poststat ion med namnet
Lyckäs' gärd och de ssutom betala den ökade postt ransportkostnade n som
skulle bli en följ d av att man inrätt ade en poststation vid Lyckäs' gärd . I så
fall skulle poststat ionen möj ligen kunna öppnas redan den I eller 15 no-
vember med samtidig indragning av Skärstads poststat ion .

Greven svarade e mellert id att han nu avstod från att få Skärstads post-
station namnförändrad och flytt ad t ill Lyckäs ' gärdskontor under förut-
sätt ning att Generalpoststyrelsen ville förlägga en poststation med namnet
Lyckås' gård vid j ärnvägen så snart denna blivit öppnad för a llmän trafik .
Kunde han inte få den sistnämnda garantin , vidhöll han »i allo förut gjorda
erbj udanden».

Med de orden slutar vi de många c itaten ur greve Ja mes Hamiltons penna
i denna uppsats . Han trädde ingalunda ur j ärnvägsbilden och det var först
19 I 6, som han bittert kunde c itera orden om moren som gjort sin plikt. Att
han blev entledigad då från ledarskapet torde ha hängt samman med hans
bristande vakenhet för tidens förändringar . Bugande och bockande var inte
längre populärt och han kunde inte gärna styra och stä lla med j ärnvägen på
samma sätt som han styrde de anstä llda på sitt gods .

Man finner för övrigt inte grevens namnteckning under en oavbruten
period , om man studerar skrivelserna från företagets VD. Under åren
1897 - 1899 uppe höll s befatt ningen som VD nämligen av friherre J Fock
och under ären 1899 -- 190 1 av civilingenjö r Hj Granström.

Både person- och godstrafiken hade under de första decennierna en
uppgång, som kan exemplifieras av följ ande siffror om trafiken vid Jönkö-
pings östra station:

År
1900
19 10
19 19

Avresande personer
8 1 744

129 328
196 939

Avgånget gods , kg
1 8 12 652
4 840 283
4 536 734

Inkomster
99 303:28

133 0 16:23
543 203:35

Man bör inte fästa för stort avseende vid den sista uppgiften i den högra
kolumnen , eftersom den mera återspeglar dyrtiden än trafikökningen .

Frågan om läget för poststationen i Huskvarna avgjordes inte definitivt
förrä n den 17 nove mber , då Generalpoststyrelsen på förslag av postin-
spektören i ÖD beslöt att poststat ionen även efter öppnandet av j ärnvägs-
linj en Jönköping - Huskvarna skulle behållas på dess dittillsvarande plats .
Till dett a beslut bid rog påpekandet att det bara var ungefär fem minuters
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väg mellan j ärnvägsstationen och poststationen samt Bååths eftergift i fråga
om ersättning för postt ransporten.

Postinspektören hade också att föreslå på vilket sätt postbefordran skulle
äga rum när j ärnvägen så småningom kunde användas på en längre sträcka .
Han fann det lä mpligt att använda en s k postilj onskupe med ett utrymme
om högst JOkubikmeter och hemställde att anordningen skulle börj a redan
från de n tid då sträckan Jönköping - Östanå öppnades för trafik . Det be-
räknades ske på sensommare n 1894.

I sj ä lva verket skulle det emellert id dröja ytt erligare fem år innan j ärnvä-
gen kom så långt , och den sträcka som stod färdig att tas i bruk den 19
augusti 1894 sluta de vid Lyckäs' gärd . Från och med den I september
vidtog de nya postanordningarna sedan Generalpoststyrelsen fatt at beslut i
enlighet med en framställning frå n postinspektören i ÖD. I denna föreslogs
bland annat att poststationer skulle inrätt as vid Rosendala , Gisebo och
Lyckä s' gärd och lyda under postkontoret i Jönköping.

Vidare blev enligt förslaget poststat ionen i Skärstad och kärrposten på
linj en Jönköping - Gränna indragen . En ny postföri ngslinje inrät tades mel-
lan Lyckäs ' gärd och Gränna . Ändringen medförde också att landsvägs-
postföringen mellan Aneby och Gränna avkortades , varigenom poststa-
t ionsförestå ndaren i Aneby fick e n ort mindre att expediera post t ill.

,... - no< . . .- ,
. . . - /dr«-, «. . o -. Dz
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Greve ns hands til äterf inns padenna offi ciella handlin g fr an komm unals tämm a ns ordf örande .
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En liten landsvi g smy ger sig nume ra fr am genom Vistakulle, en av de natursköna platserna
li ngs »greve banan».

Sp arsamhetens triumf
Sparsamheten med Postverkets medel firade triumfer när man därmed

kunde sänka biträdesanslaget i Aneby från 25 till 15 kronor i månaden trots
poststationsföreståndare Söderlinds protester. Han framhöll att »ej mindre
än fyra socknar och en stor del af en femte ha sin korrespondens över
Aneby poststation som nu bland annat fördelar 108 olika slag af tidningar».
Postmästaren i Nässj ö , Viktor Fagrell , under vilken poststationen i Aneby
lydde , höll med om att någon nämnvärd minskning i arbetet med postgöro-
målen vid Aneby poststation inte skulle uppstå men tillade följ and e brask-
lapp :

Daemellertid nu utgående arvode till biträde ät poststat ionsförestända-
ren i Aneby synes mig vara väl högt tilltaget , får j ag ödmj ukast föreslå , att
nä mnda arvode nedsätt es till 15 kron or per månad». Så blev också Gene-
ralpoststyrelsens beslut.

Bland de nya poststationerna längs den lilla j ärnvägen fanns den i Gise-
bo . Järnvägsbolaget ville att den skulle heta Strand , något som postin-
spektör Wennström meddelade sekreterare Hj orth vid General poststyre l-
sens Trafikbyrå . Namnet var redan upptaget av en poststation i Dalsland
och man kunde inte gå med på bolagets önskemål. Inte heller gick man med
på att inrätt a en särskild poststat ion vid Vista Kulle .

Postinspektör Wennström viftade bort det sista önskemålet med att
under hand meddela att han ej ansett en poststat ion vara behövlig i Vista
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Kulle . Det var nog också riktigt bedömt , men frågan är om det inte blev
mera trafik t ill och från den stationen än på vissa andra stationer längs
banan . Det blev nämligen populärt att åka j ärnväg på söndagsfård till
Vistakulle , på vars turisthotell man kunde äta god mat för en struntsumma .
Vistakulle blev också besöksmålet för Oscar II , när han är 1895 äkt e med
det lilla tåget.

Önskemålet om en poststation vid Vistakulle visade sig komma fram på
nytt långt senare . I j anuari 19 10 inkom en skrivelse till Generalpoststyrel-
sen med följ ande lydelse :

»Härmed får vi undertecknade från byarne Bosgård , Edeskvarna ,
Hunneryd , Kärr , Kaxholmen m fl underdånigast hos Kunglig Poststy-
re lsen anhålla att få en poststat ion i Wistakulle . Detta är ett 15 årigt
önskemål, som vi på grund af det långa afståndet till Gisebo härmed
hos Poststyrelsen velat utt ala».

Under den åberopade 15-årsperioden hade många förändringar hunnit
inträffa . Poststationen i Huskvarna hade t ex blivit upphöj d till postkontor
från den I december 1907. Sedan postdirektionen i Östra distriktet , som nu
hade sitt säte i Stockholm, fått ärendet för utredning, remitt erades det till
postmästare Back i Huskvarna , inom vars förvaltningsområde en del av
den lilla j ärnvägen låg.

Han lät poststationsföreståndaren i Gisebo uttala sig och det svaret
kunde bara gå i en riktning , eftersom denne inte ville se sitt kundunderlag
minskat. Föreståndaren passade dessutom på att i remissvaret tala om
orsake n t ill att så få brev lämnades in vid hans egen poststat ion. Den var att
»dom bekänar sig af Postelionskuperna för afgående post».

Postmästaren i Huskvarna hade emellert id en lite annorlunda inställning
till önskemålen om en poststat ion vid Vistakulle och framhöll för postdi-
rektöre n att det för många av korrespondenterna i området vore »vida
fördelaktigare» att använda sig av en poststation i Vistakulle än av den i
Gisebo . Han framhöll även att platsen under sommarmånaderna var besökt
av »ett rät t stort antal sommargäster från skilda delar af landet hvilka , i
följ d af platsens natursköna läge , uppehålla sig derstädes längre eller korta-
re  tid».

För de argumenten föll inte postdirektör Adolf Malmgren och inte heller
Generalpoststyrelsen. Vi har därför aldrig fått namnet Vistakulle i postan-
staltsförteckningen.

Flera namnfri gor
Frågan om namnet Strand i stä llet för Gisebo avgjordes som nyss nämnts

under hand . Lika lätt gick det att ungefär fem år senare faststä lla namnet
Bunn för den poststation som man velat kalla Östanå , när j ärnvägen för-
längdes dit.

I allmänhet var namnfrågorna undet det expansiva utvecklingsskedet för
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j ärnvägarna mera komplicerade . Det gällde att få fram namn som både
kunde accepteras av j ärnvägsbolage n och av Postverket utan att de kunde
föranleda förväxlingar på grund av likhet med andra ortnamn.

Ett exempel på sådana problem vid en annan j ärnväg kan nämnas . För
SJ :s enda i dag ännu kvarlevande personförande j ärnväg med 89 1 mm
spärvid d , Växj ö - Väst ervik skulle man på hösten 1895 faststä lla namn på
stat ionerna längs delsträckan Växj ö - K lavreström. Järn vägsbolagets för-
slag gick ut på att de mellanliggande stat ionerna skulle heta Evedal, Stoj by ,
Söraby, Örken och Sandreda . Mot tre av namnen kunde man anmärka att
de sannolikt skulle leda till förväxling med andra redan befintliga poststa -
t ioner med de liknande namnen Stoby , Sörby och Örkened .

Generalpoststyrelsen föreslog därför att j ärnvägsbolaget skulle byta ut
namnet Söraby mot Rott ne och Örken mot Braås eller Lidboholm men
lämnade inget förslag beträffande annat namn på den föreslagna stationen
Stoj by. Verkstä llande direktören för Wexiö - Klafreströms Jern vägsak-
tiebolag, som lustigt nog hett e Adolf Roos, meddelade i sitt svar till Gene-
ralpoststyrelsen, att man beslutat sig för ändring . »till följ d hvaraf namnen
Stoj by , Söraby och Örken blifvit utbytt a mot benämningarn a Norrg ärda ,
Rottne och Braäs».

På de n lilla 600 mm j ärnvägen öster om Vättern var det inte bara i Strand
och Ostanä som j ärnväge ns och Postens intressen gick i sär . Strand blev
Gisebo på postspråk och Östanå blev Bunn . Befolkningen ville också ha ett
annat namn i Brötj emark , ett ärende som börj ade med ett sammanträde
med styrelsen för Jönköping - Gripenbergs Jernvägsaktiebolag den 30 de-
cember 1898. Då anhöll organisten Rendahl och kyrkvärden Svensson
såsom ombud för Ölmstads socken i skrivelse till j ärnvägsbolaget att nam-
net på stat ionen Brötj emark skulle ändras till Ölmstad . Bolaget var för sin
del villigt att verkstä lla namnändringen , om hinder inte mötte från Postens
sida .

Den 18 j an uari avlät därför kommunalstämmans vice ordförande e n
skrivelse till Ge neralpoststyrelsen med vördsam fråga om den blivande
poststat ionen kunde kallas Ölmstad i stä llet för det föreslagna namnet
Brötj emark . Framställningen motiverades med att sockennamnet var mera
allmänt känt än bynamnet Brötj emark . Den poststation som hade funnits i
socknen under t iden I apri l 1874 30 j uni 1879 hade hetat Ölmstad . En
annan småländsk poststat ion med dubbelnamnet Ölmestads stat ion hade
den I5 maj I 885 åter fått sitt ursprungliga namn Reftele , så det borde
kanske ha gått att få framstä llningen bevilj ad .

Att det inte lyckades trots att sökande na framhöll att det var vanligt att
post- och j ärnvägsstationer bar sockennamn, hängde samman med fara för
förväxling med Älmestad och Önnestad vid sortering. Med slarvigt skrivna
adresser skulle såda n felsortering lätt kunna äga rum.
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Obestämd f ramtid
Arbetet med j ärnvägens utsträckning norrut fort skred och den 24 sep-

tember 1898 meddelade postmästare n i Jönköping i en skrivelse till post-
inspektören i Östra distriktet att j ärnvägens trafikchef meddelat honom att
bandelen skulle öppnas i november . Den 14 november får post inspektören
ett nytt meddelande i vilket det heter att »j ern vägens öppnande ti ll Brötj e-
mark uppskj utes till obestämd framtid».

Den postala utredningen var emellert id i stort sett klar och i en redovis-
ning av ärendet till Generalpoststyrelsen den 29 december 1898 hemställer
postinspektöre n bland annat , att poststationer skall öppnas i Siringe och
Brötj emark och att postföringen Lyckås ' gård - Gränna skall ersä tt as av
postföring mellan Brötj emark och Gränna .

Däremot föreslogs i det läget inte någon poststat ion i Bunn. Det var
oklart hur långt j ärnvägen skulle vara trafikabel, när sträckan norrut från
Lyckåsgård skulle tas i bruk.

Oklar var också frågan om hur invånarna i Ölmstads kommun skulle få
posten distribuerad . Postinspektören sade sig vilj a »framd eles fa afgifva
ytt rande , sedan för närvarande pågående utredning i ärendet blifvit avslu-
tad».

Invånarna i Ölmstad hade kommit i kläm när lantbrevbäringen infördes i
Jönköpings län två decennier tidigare . Inte bara poststationen hade dragits
in den 30 j uni I 879 utan också gångposten däremellan och Ängsholm.
Kommune n ålades i stä llet postföring mellan Ölmstads prästgård och
Ängsholm. Till prästgå rden kom posten via post föringslinj en Jönkö-
ping - Grä nna (sedermera Lyckåsgård - Gränna).

Det var emellertid inte utan strid , som Ölmstads sockenbor hade funnit
sig i att poststationen försvann år 1879. När resultatet av överläggningarna
mellan landshövdingen c h Genera lpostdirektö ren den 29 okto ber 1877
blev känt skrev ordföranden i kommunalnämnden C A Re ndah l, ordföran-
den i kommunalstämma n pastor P A Petersson samt folkskolläraren och
då varande poststationsföreståndare n C J Engqvist på kommunens vägnar
till Gene ralpoststyrelse n den 30 mars 1878 för att »i största ödmj ukhet
anhålla , att ifråga varande förändring måtte instä llas och postbefordringen
härstädes bibehållas». Man visade med en enkel kalkyl och med statistik att
det var skäl behålla poststationen, som under 1877 mottagit 76 assurerade
och rekommenderade brev och skickat i väg 56 inlämnade sådana samt sålt
frimärken för kr 106:67.

Det var i och för sig inte någon övertygande argumentering, men efter-
som skrivelsen även berör namnfrågan, kan det vara på sin plats att c itera
de sista raderna :

»Om kongl Generalpoststyrelsen, till stor fördel för denna i afseen-
de på kommunikationer så va nlott ade ort , täcktes fästa afseende på
de nna vår anhållan , få vi ödmj ukast föreslå att de nna Ölmstads sta-
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t ion i Wista härad benämnes » Wista Ölmstad» till skillnad från en
annan Småländsk stat ion , Ölmestad i Westbo härad , emedan en för-
vexling mellan dessa båda snarlika stationsnamn esomoftast sker».

De tre kommunrepresentanterna skrev förgäves . Ärendet försågs med
följ ande påskrift vid föredragningen : » I 878 den 15 april anm. i Kong!
Generalpoststyrelsen . Ansågs ej för närvarande föranleda vidare åtgärd».

Vid genomförandet ett år senare av omorganisationen fick bygden såle-
des försämrad postservice . Först efter 20 är skulle man välsignas med
fungerande lantbrevbäring. Och orsaken var att socknen skulle  få  en post-
stat ion ! Det brukade vara tvärtom.

Sedan detta blivit bekant skrev kommunalordföranden , alltj ämt C A
Rendahl , den I0 novemb er 1898 t ill post inspektören och tackade för erbj u-
dandet att få en poststation vid den blivande j ärnvägstationen i Brötj emark.
Men den nya j ärnvägen berörde endast sydöstra hö rnet av församlingen
»och med undantag af de tillfällen , då man komme att färdas på j ernvägen,
bära socknens vägar ytterst sä llan åt det hållet».

8 skäpp or råg
Nackdelarna med en så ocentralt belägen poststation belystes i den fyra

foliosidor långa skrivelsen ur vilken följ ande citat kan vara av intresse :

»Afven efter den föreslagna poststat ionens öppnande nödgas fler-
ta let af församlingens medlemmar att först genom aflönadt gångbud
skaffa posten t ill kyrkan och skolhusen för att sedan genom kyrkobe-
sökande och skolbarn få den spridd t ill hemmen. Sedan vår poststa-
tion vid kyrkan efter en kort t illvaro indrogs , hafva vi hållit lösväska
först på Jönköping och sedan Lyckås gård och har den hemtats vid
lägenheten Ängsholm sex dagar i veckan . Kostnaden härför har under
de senare åren uppgått per år till 70 kr och 8 skäppor råg, hvartill
Postverket bidragit med 39 kr årligen .»

Som kompensation för de n längre posthämtningsväg som skulle uppstå
genom att man behövde hä mta posten i Brötj emark i stä llet för vid Ängs-
holm önskade man ett något ökat bidrag frän Postverket , eftersom post-
hämtningen även avsåg kronoposten till församlingens pastorsämbete .

Dett a var ege ntligen en mycket blygsam anhållan. Eftersom det var känt
att andra folkrika trakter hade fått förmånen med lantbrevbäring, vågade
man sig samtidigt på ett försök i de n riktningen:

» Man har sagt o ss att Kong! Poststyrelsen i tätt befolkade landsor-
ter anordnar postbrefbärare , som utdelar ankommen och afhemtar
afgående post. I fråga om folkrikedom i förhållande till arealens
storlek torde Ölmstads socken kunna räknas t ill landets tätast befol-
kade landsförsamlingar. På en ytvidd af c irka 1/3 kvadratmil ligga 135
gårdar , 6 qvarn ar . 7 handelslägenheter , 9 skat tdragande j ordlägenhe-
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Den f örenade poststationen i B unn är nume ra ersatt me d en bussh@llp lats och en brevlada .

ter ,  25  soldat - och  21 j ordtorp samt öfver  80  undantags- och backstu-
gor. Postförsändelserna ökas år efter år likasom allmänhetens intre s-
se att genom dagliga tidningar kunna följa händelsernas gång. En
landtbrefbärare skulle ingalunda sakna sysselsättning härstädes .»

I det följ ande preciserar man gångrutten för en tänkt lantbrevbärare och
vilka avlämningsställen som kan komma i fråga , sammanlagt 28 plat ser med
tot alt 128 äbor.

Postmästare Olsson i Jönköping, som fick ärendet på remiss , hemställde
ödmj ukligen »pa grund af egen kännedom om förhållandena» att lantbrev-
bäring skulle anordnas mellan Brötj emark och OImstad sex dagar i vec kan .

Postinspektören insåg också behovet av ordnad postgång och tillstyrkte
framställningen hos Ge neralpoststyrelsen . Som lantbrevbärare föreslogs
gratialisten Lars Ros i Korparp intill Brötj emark station som hade erbj udit
sig att fullgöra arbetet mot en ersättning av 50 ö re för varj e tur.

Om det så lunda tycktes givet att lantbrevbäring skulle inrätt as i Ölmstads
socken så var det i gengäld så mycket osäkrare att få en poststation vid
ändpunkten för den tredje etappen av banan vid gården Finnarp , där
bolaget anlade en stat ion med na mnet Bunn. Postmästaren i Jönköping
fann sig i en skrivelse till postinspektören den 23 februari 1899 »sakna alla
skäl att ens ifrågasätta inrätt andet af poststationen i Bunn».

Men invänarn a i området hade en helt annan uppfatt ning och 24 personer
skrev fem månader senare under en framställning om att få en poststat ion
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vid Bunn . Postmästaren ändrade nu sin uppfattning, sedan han erfarit att
j ärnvägen byggt s färdig ända till Förn äs utan att något stationshus hade
upprättats där. Däremot hade ett sådant uppfört s vid F innarp (Bunn) ,
vilket »tord e vara skäl öppna poststation i Bunn». Han tillade att »alla
förhållanden angifva emellertid , att postutvexlingen vid stat ionen tills vida-
re bör blifva af högst ringa omfång». Som vi ser i det följ ande fick poststa-
tionen i Bunn ändå leva mer än 30 år längre än den i Förnäs .

A lla eff ekter saknas
För stämpelsamlande filatelister är poststat ionen i Bunn ett intressant

fall. Den öppnades enligt tillgängliga stämpelkataloger samtidigt som post-
stationerna i Siringe och Brötj emark den dag då den förlängda j ärnvägen
togs i bruk för allmän trafik , d v s den 2 1 oktober 1899. Men den 20 oktober
kl  15.40 sände postmästare Olsson till postinspektöre n ett telegram med
följ ande lydelse : »Bunn kan ej öppnas , ty alla effekter saknas». Samma dag
sändes »effekterna» enligt en påteckning på den handling som åtfölj de
te legrammet , när postinspektören överlämnade det till Generalpoststyrel-
sen . Det framgår inte av anteckningarna vilken dag de kom fram eller när
datumstämpeln togs i bruk .

Den försiktighet som präglade starten för de nya postanordningarna när
delsträckan till Lyckåsgård öppnades kan inte spåras vid starten för del-
sträckan till Bunn . När den förstnämnda sträckan togs i bruk väntade man
till första dagen påfölj ande månad med att sätt a igång den nya postordning-
en , men för sträckan t ill Bunn skulle man starta samtidigt som tågen
börj ade gå i allmän trafik . Därför blev det bråttom i slutt ampen och förutom
det nyssnämnda telegrammet fann sig postmästaren i Jönköping under
loppet av tre dagar ha anledning sända ytterligare två , ett den 18 oktober
med texten »Bunnj ernvägen avsynad anses komma öppnas denna vecka»
och ett den 20 oktober med texten »Jernvägen till Bunn öppnas imorgon».

Postinspektören i Södra distriktet hade gjort samma erfarenheter om
onödig brådska för att synkronisera poständringar med j ärnvägsbyggnader .
Han beslöt vid tillkomsten av j ärnvägen mellan Alnaryd och N ätt raby att ta
sikte på första dagen i månaden efter den då j ärnvägen togs i bruk . Därför
fick t ex poststationen i Bj örkery d en så j ämn födelsedag som den I j uni
1895.

Hotade p oststationer
Fjärde och sista etappen i utbyggnaden av den lilla smalspårsbanan i

norra Småland blev föga dramatisk . Handlingarna i Postens arkiv avslöj ar
inte någon dominerande person i stil med greven vars önskemål så ofta
avspeglas i de akter som berör första och andra avsnitten av j ärnvägen .

I stället kommer den vanliga människan mer till synes , mest i form av
tänkanden under kommunalstämmor som hållits med huvudsyfte att röj a
sådana planer ur vägen vilka avsåg indragning av redan befintliga poststa-
tioner när nya förenade stationer öppnades i j ärnvägens byggnader.
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Kyrkan i Vireda, vars besökare f rån den 18 december / 900 fi ck börj a hämta posten på
j ärnvägsstationen.

Drygt ett år efter det att sträckan fram till Bunn hade börj at t rafikeras
blev spåret färdigt ända fram till Vireda , och den 18 december 1900 inrätt a-
des de nya förenade poststationerna Förnäs och Stora Hultrum samtidigt
som den nära nog 27 år gamla poststat ionen i Vireda flytt ades till j ärnvägs-
stat ionen . Att poststationerna låg tätt framgår av att det på en sträcka av
bara 38 kilometer j ärnväg fanns nio stycken .

Man frågar sig då vilka lantpoststationer som var i farozonen . Det fram-
gick av en skrivelse från postmästaren i Jönköping den 18 j uni 1900 t ill
postinspektören i Östra distriktet. Postmästare Johan Albert Olsson hade
varit chef sedan 1887 och var väl insatt i förhållandena i ett vidsträckt
område kring staden. Han grundade Stadsparken och skötte med kraft och
energi ordförandeskapet i Parksällskapet , vilket bland annat arrangerade
minnesrika hembygdsfester.
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Det går inte att läsa mellan raderna om han hyste betänkligheter när han
efter utredningen kom till den slut satsen att det vore lämpligt att dra in
postlinj en Aneby Tenhult och poststationerna i Lekeryd , Haurida och
Lommaryd . Den nämnda postlinj en hade inrätt ats 1894 genom att postlin-
j en Aneby - Gränna ändrades . Som ersätt ning för den föreslagna indrag-
ningen av poststationerna i Lekeryd , Haurida och Lommaryd ville post-
mästare Olsson inrätt a lantbrevbäring mellan bl a Svartorp och Lekeryd ,
Vireda och Hullaryd samt Aneby och Lommaryd .

De tre poststat ioner som så ledes skulle skatta åt förgängelsen hade
inrätt ats den I januari I 874 i samband med kronobrev bäringens upphöran-
de . Vid lantbrevbäringens inrättande i Jönköpings län under loppet av 1879
hade de befunnits värdiga att fortleva . Generaldirektör Roos hade visserli-
gen föreslagit och fått godkännande på indragning av poststat ionen i Hauri-
da under sammanträdet med landshövdingen i Jönköping den 29 oktober
1877, men den delen av omorganisationsförslaget genomfördes inte , ej
heller indragning av poststationen i Huskvarna som också hade diskuterats
vid samma tidpunkt.

Befolkningen hade vant sig vid sina poststat ioner och det blev en obe-
haglig överraskning när sockenborna eft er 25 ärs postbetj äning på nära håll
fick veta att den med glädje emotsedda j ärnvägen skulle kunna ändra deras
postförhållanden till det sämre . För Lekeryds del innebar förslaget också
att postgången skulle minskas från fyra till två dagar i veckan .

E n kungörelse om det postala ändringsförslaget lästes upp i Lekeryds
kyrka den 7 oktober och föranledde att frågan togs upp på kommunalstäm-
man den I 4 oktober 1900. Åt folkskollärare A Palmqvist och stämmans
ordförande C O Svensson uppdrogs att skriva i ärendet till Generalpoststy-
re lsen . De framhöll olägenheterna med förändringen och tillade följ ande
efter en begäran att posten skulle fortgå fyra gånger i veckan med bibehål-
lande av poststat ionen :

»»Vore det poststyrelsens mening , att posten mellan Siringe och
Nässjö skulle befordras genom kärrpost , tycks det o ss , att det skulle
falla sig mycket billigt , om samma kärrpost finge taga den knappast 5
kilometer längre omvägen från Svartorp till Lekeryd samt vidare
härads vägen härifrån ti ll Jersnä s».

A sksla g i kyrk a n
I de andra socknarna reste sig befolkningen ännu tidigare mot förslaget

att också dra in poststat ionerna i Haurida och Lommaryd . Komminister J
A Edström anförde i ett brev den 6 september t ill postmästaren i Nässjö ,
som också skulle ytt ra sig om den planerade ändringen , att det skulle bli
svårt för pasto rsexpeditionens skötsel om poststationen i Haur ida drogs in .
Poststat ionsföreständaren skrev samma dag att underrättelsen om den
planerade indragningen verkade »i trakten som ett åskslag i en kyrka icke
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allenast inom Haurida kommun utan äfven Jersnäs, som hvad hela den
norra delen beträffar har sin post pä Haurida».

Han tillade också att den ett år tidigare inrättade poststationen i Bunn
inte hade minskat trafiken vid Haur ida . Även i Lommaryd talade sig
poststationsföreståndaren varm för Postens bibehållande på orten och han
fick stöd genom en lång inlaga av kronolänsmannen i Hullaryd.

Postmästare Olsson fick inlagorna på remiss från postinspektören och
var negativ till sockenbornas framställningar. Han anförde att »den lilla
obetydliga socknen Haurida med omkring 500 innevånare hitt ills haft för-
månen af egen poststation derföre att posten passerat genom socknen» och
menade att det räckte med lantbrevbäring från Vireda tre gånger i veckan.
Om poststationen i Lommaryd skrev han att indragning kunde »anstå tills
vidare , intill dess det visat sig huru förändrade förhållanden gestalta sig».

Postmästare Fagrell i Nässj ö förordade emellertid bibehållande av post-
stationen i Lommaryd med indragning av poststationerna i Lekeryd och
Haurida . Sedan var det postinspektionens sak att sammanställa ytt randena
och komma med ett eget slutgiltigt förslag till Generalpoststyrelsen. I detta
finner vi rekommendationen »att poststat ionerna i Haurida och Lekeryd
indragas åtminstone vid den tidpunkt då de med nuvarande poststationsfö-
reståndarne upprättade kontrakt angående omhänderhafvandet af poststa-
tionerna upphöra att gälla».

Mot bakgrunden av postmästarnas och postinspektörens inställning blir
man överraskad av att Generalpoststyrelsen beslutade inte blott att de tre
poststationerna skulle bibehållas utan att även inrätta nya vid järnvägen i
både Stora Hultrum och i Förnäs, den sistnämnda på knappt två kilometers
avstånd från den då något mer än årsgamla poststationen Bunn.

Motstridiga intressen
Frågan om de båda sistnämnda poststationerna var emellertid ett tviste-

frö och Erik Gyllensvaan på Östanå säteri aktade inte för rov att föreslå
indragning av poststationen i Bunn i sin oro över att han inte skulle få sin
»egen» i Förnäs. Han skrev till postmästaren i Jönköping den 30 j uli 1900
bl a att av den »vid Bunns jernvägsstation upprättade poststationen hafva
vi ej den ringaste nytta , då ingen körväg, som af oss med fördel kan
begagnas , leder dit». I samma skrivelse gav han en ordentlig känga åt
ledningen för j ärnvägsbolaget och framhöll att styrelsen visat »en kortsynt-
het , som skulle vara oförklarlig, om ej det enskilda intresset här liksom så
många andra gånger under denna jernvägs byggande fått , på det helas
bekostnad , göra sig gällande».

Flera andra motstridiga intressen gjorde sig gällande under järnvägens
framväxt och till och med postmästarna i Jönköping och Nässj ö var i vissa
frågor oense . Detta gällde bl a postföringsfrågorna i det nyss relaterade
förslaget att dra in poststationerna i Lekeryd, Haurida och Lommaryd .

Avståndet från de nytillkomna förenade poststationerna till de tre in -
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dragningshotade var inte särskilt stort och det hade inte varit onaturligt att
dra in alla tre , även om deras ersätt are blivit gående lantbrevbäring. För-
modligen var det inte med någon särskild glädj e som postinspektören erfor
att Poststyrelsens beslut gick emot hans och postmästarnas förslag, men
det hindrade honom inte att komma igen med nya friska tag, när det gällde
omorganisation av postanordningarna på landsbygden . Detta ser vi prov på
i det följ ande .

Låt oss därför göra ett litet hopp i både geografin och i tiden , närmare
bestämt t ill de söder om Jönköping belägna poststationerna Bondstorp och
Stengårdshult och tidsmässigt till I 902, då man planerade den stora om-
läggningen i anslutning till att j ärnvägen mellan Borås och Alvesta skulle
tas i bruk.

Ur ett protokoll vid en extra kommunalstämma med Stengårdshults
kommun den 9 augusti 1902 hämtar man bl a följ ande text :

» . . . det vore högst beklagligt för oss , som stå så blott ade på
kommunikationer , att den nya banan Boräs - Vern amo - Alfve-
stad , belägen på ungefär 3 mils afstånd , och af hvilken vi så ledes ej
kunna draga någon egentlig fördel, skulle - vid post liniernas om-
reglering - beröfva oss den förmån , som vi hitt ills haft i poststat io-
nen och för o ss verka försämring i posta lt hänseende .»

Nog måste man hålla med om att det ser underligt ut att föreslå indrag-
ning av en poststation på tre mils avstånd från den framväxande j ärnvägen.
Men det hade postinspektören i Östra distriktet gjort bland annat av den
anledningen att poststationerna Bondstorp och Stengårdshult låg vid en
postföringslinj e som skar den framväxande j ärnvägen . Postföringslinj en
skulle slopas och ett par små lantbrevbä ringslinj er inrättas .

Planerna på den delen av omorganisationen blev kända t idigt i bygden
och förorsakade inte bara den nyssnä mnda extra kommunalstä mman i
Stengårdshult utan också en extra sådan i Bondstorp den 11 augusti.

Den resulterade i ett protokoll med fem paragrafer , varur följ ande text
citeras :

» Vid frågans behandling utt ryckte den talrikt församlade stä mman
sin stora förvåning öfver att poststationen härstädes , som egt bestånd
i omkring 30 år , nu utan vidare skulle indragas , och dett a förundrade
stä mman så mycket mer , som postbeford ringen alltj ämt varit i tillväxt
och nu vore mångdubbelt större än för en 15 a 30 år sedan , då
stat ionen inrätt ades . De olägenheter som för kommunen skulle blifva
en oundviklig följ d af den föreslagna indragningen , äro alltför vidt-
omfattande för att stämman skulle kunna med likgiltighet åse den-
sammas förverkligande utan att på det bestämdaste utt rycka sitt
beklagande af ifrågavarande å tgärd .»
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Oinf ormerad poststyrelse
Med missivskrivelser från utsedda talesmän kom de båda protokollen t ill

en oinformerad poststyrelse , där man undrade vad som egentligen höll på
att hända . Postinspektören i Östra distriktet fick genom remiss tillfälle att
förklara saken och gjorde det bland annat genom beskedet at t postinspek-
t ionen haft för afsigt hos Kong! Generalpoststyrelsen hemställa att , samti-
digt med postbefordrans vidtagande a j ernvägslinien Boras Verna-
mo -- Alfvesta , dels nuvarande postföringen med häst och äkdon ä linie n
Smålands Tabe rg - Bredary d samt poststationerna i Bondstorp och
Stengårdshult måtte indragas , dels landtbrefbäringslinier mellan Stora
Bosarps poststat ion och Bondstorp samt mellan Mohärads poststation och
Stengårdshult måtte anordnas.»

Som det främsta skälet t ill förslaget om indragning framhöll postinspek-
tören den ringa frankoteckensuppbörden, som år 1900 i Bondstorp dock
var 19 1 kronor högre än årsarvodet och i Stengårdshult 225 kronor högre .
Dessutom åberopades en inlaga från kronofogden i Jönköping som inte
hade något att erinra mot indragning av postlinj en Smålands Taberg -
Bredaryd samt poststationerna Bondstorp och Stengårdshult .

Men postinspektionen i Östra distriktet fick bakläxa även denna gång.
Vid föredragning i Generalpoststyrelsen den 5 september 1902 fann man
»skäligt besluta . att poststationerna i Stengårdshult och Bondstorp finge ,
j emväl efter Boräs - Alfvesta j ernvägs öppnande för trafik , fortfarande
och t v hållas i verksamhet. »

Det skulle ta för mycket utrymme i anspråk att i deta lj gå in på de av
kommunalstämmorna framförda skäl som påverkade styrelsens stä llnings-
tagande emot postinspektören till kommunernas förmån . Det är emellertid
uppenbart att man var medveten om att dåtide ns lantbrevbärare inte till-
räckligt effektivt kunde ersätt a poststationerna . Man hade bland annat
dålig erfarenhet av de oavlönade kommunombudens verksamhet. Dett a
hade för övrigt j ust i norra delen av Jönköpings län lett till att flera
poststationer blivit återinrätt ade kort t id efter att de bytt es ut mot lantbrev-
bärare och kommunombud i tre etapper under år I 879.

Skickebudslinj e
Efter denna lilla avvikelse från ä mnet för uppsatsen återvänder vi t ill den

s k grevebanan , som efter de sista kraftansträngningarna hade nått fra m till
Vi reda och nu kom att spela en vital roll för en hel kulturbygds näringsliv .
Någon har sagt att banan kan betecknas som en skickebudslinj e . Gods av
alla de slag fraktades på den korta sträckan . I dag skulle det inte löna sig
med ett företag för sådana småtransporter.

En av de få t riumfer banan kunde fira var kanske den pompa och ståt
man uppammade i anslutning till besöket år 1895 av Oscar I l. Tidningarna
visste att berätt a att kunge n hänfördes av vyerna i trakten , och det kan var
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Postmästaren i Jönköp ing åberopade denna tidningsartikel när han f öreslog att den f örenade
p ost- och j ärnvägsstationen i Förnäs skulle bibehållas .

och e n förstå som i lämplig väderlek och under passande årstid besökt
Vistakulle .

Men j ärnvägen bar sig dåligt , ett faktum som också återspeglas i de
posta la akterna . En handling som dokumenterar dett a är den som återger
motiven till att man beslöt bibehålla poststationen i Förnäs trots att den
uppenbarligen borde ha dragits in .

Förslaget kom upp 193 1 och blev utrett i vanlig ordning. De berörda
korresponde nterna anade oråd sedan postdirektione ns indragningsförslag
redovisats i en tidningsnotis . I en skrivelse till Generalpoststyrelsen fram-
höll de att ingen väg fanns från Förnäs till Bunns station, dit de skulle
hänvisas efter indragning av poststat ionen i Förnäs . Den enda förbindelse-
leden var sj ön och j ärnvägen .

Postmästaren i Jönköping överlämnade petitionärernas skrivelse till Ge-
neralpoststyrelsen och påpekade inledningsvis att han varit ovetande om
postdirektionens hemställan om poststationens indragning intill dess att en
av petitionärerna visat honom en tidningsnotis .
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Det var tydligen inte så välbeställt med information och samarbete på
olika nivåer på den tiden .

Enligt t idningens uppgift skulle postdirektionens framställning ha grund-
at sig bland annat på att det inte fanns någon väg fram till Förnäs , men
förhållandet var tvärtom , att en väg ledde till Förnäs men icke till Bunn.
Till Förnäs kunde man t ex komma genom en väg från Gränna över Östanå
men för att komma från Förnäs till Bunn måste man färdas på en väg som
var nio gånger så lång som järn vägssträckan däremellan enligt ett av post-
mästaren medsänt kartklipp .

Postmästaren frågade därför styrelsen för j ärnvägsbolaget om j ärnvägen
kunde upplåtas för gångtrafik på den 1,8 km långa sträckan vid eventuell
indragning av poststationen i Förnäs , så att kunderna med lätthet kunde
hänvisas till Bunn. Det gick styrelsen med på mot avgift (gångbilj ett) .

Med en enkel kalkyl påvisade postmästaren att det skulle bli dyrare att
ersätta poststationen i Förnäs med lantbrevbäring eller med stat ionär lant-
brevbäring i kombination med postföring. Detta var i och för sig nog för att
petitionärernas framställning om poststationens bibehållande skulle ha
framgång, men det starkaste skälet finner man måhända i postmästarens
ytt rande den 20 februari 1932 i en ny remiss från postdirektionen:

Jonlooing- Gripenbergs lärrägatti ebolag.

T R A F IK C H E F E N

Rilsteleton  196.

$

0

Något medgivande att utan biljett gå på banvallen mellan Bunn och Förnäs kunde det inte bli
tal om.
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» Till de skäl, som j ag tidigare tillåtit mig anföra för bibehållandet av
poststationen i Förnäs , må läggas ännu ett : det brydsamma ekono-
miska läge , vari Jönköping - Gripenbergs j ärnväg för närvarande be-
finner sig, över vilket förhållande bilagda tidningsnotis kastar en nog
så riktig belysning. Då j ärnvägens bibehållande såsom kommunika-
tionsmedel för den trakt , där den framgår , är av stor betydelse , synes
ingen som helst åtgärd böra vidtagas från det a llmännas sida , som kan
tänkas försvaga j ärnvägens ekonomi .»

Postdirektionen hade inte gripit den felaktiga uppgiften om obefintlig
vägförbindelse från omvärlden till Förnäs ur luften . En överkontrollör från
postdirektionen hade genom missuppfatt ning fått denna bild och framfört
den efter besök i området för utredning i ett disc iplinärende som vi kan
förbigå i dett a sammanhang .

Jä rnvägens ekonomiska situat ion förvärrades allt mer och det skulle bara
gå ytt erligare tre år innan den hotande nedläggningen blev verklighet.
Långt innan dess hade den lilla poststat ionen i Rosendala dragits in den
blev bara 19 år gam mal.

Men den hade inte dragits in utan vidare utan ersatt s med poststationen i
Vättersnäs . Även om den sistnämnda inte blev en förenad post- och j ärn-
vägsstation är det på sin plats att kort redovisa händelseförloppet vid den
förändringen . Det återspeglar något hur invånarna i de båda närliggande
städerna Jönköping och Huskvarna på den tiden hade motsatta uppfat t-
ningar om lämpligaste postgång. När j ärnvägsstat ionen i Rosendala anlades
var det inte så lätt att sia om den komma nde bebyggelseutvecklingen.

Posts trid i Sanna
I september 19 12 framhöl l c ivilingenj ör Graneli och redaktör Ståhl i en

skrivelse till Generalpoststyrelse n att Sanna förstadssamhälle hade ca 150
bostadslägenheter och omkring 750 invånare , för vilka postförhållandena
var synnerligen besvärliga . Var och en fick hämta och lämna sin post vid
Rosendala . Denna station låg inom Huskvarna stads planlagda område på
ca 20 minuters gångavstå nd frå n centrum av Sanna .

De båda petitionärerna önskade åtgärder för att »genom lantbrevbärare
eller på annat lämpligt sätt bereda bätt re postförhållanden».

I en separat skrivelse framhöll Wilhelm Graneli som några år senare
skulle bli den nye VD för »grevebanan», att den önskade förbätt ringen inte
borde behöva förorsaka Postverket någon ökad kostnad , »därest för ända-
målet anvisades medel, som f n åtgå för bestridande av posttjänsten i
Rosendala , vilkens enda existensberätt igande synes ligga j ust i dess för-
medlande av postföringen till Sanna». Han framhöll också att Post verkets
inkomster genom postprenumeration på Jönköpings-tidningarna sannolikt
skulle öka genom ordnad postgång , eftersom distributionen ditt ills måst
ordnas utan Postverkets förmedling . Ännu en stöt mot poststationen i
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Rosendata satt e han in med orden: »Dä Husk varn a numera har eget sj ä lv-
ständigt och centralt beläget postkontor , kan något behov av en poststation
i Rosendala för Huskvarnas vidkommande icke gärna föreligga».

En som inte gillade dett a var naturligtvis poststationsföreståndare Carl-
borg i Rosendata som bland annat anförde följ ande i en skrivelse till sin
överordnade postmästare i Huskvarna:

D et af petitionärerna bebodda området Sanna gränsar omedelbart int ill
Rosendata poststation och sträcker sig endast I 1/zkm väster därom. Häraf
framgår att de postala förhållandena i Sanna icke äro så bristfälliga som
petitionärerna framhålla . Hela petitionen synes mig endast vara fram-
sprungen  af  okynne mot j ärnvägen enär Sanna-boarne blifvit förbj udna att
använda j ärnvägslinien som allmän gångväg».

Det var inte oväntat att poststationsföreståndaren skulle backas upp av
postmästare K . W. Ström berg i Huskvarna , som förordade att poststat io-
nen i Rosendata skulle bibehållas och att man därifrån skulle anordna
förstadsbrevbäring till Sanna .

Postmästare A . F . Dahlman i Jönköping hade en helt annan uppfatt ning
och överlämnade med en skrivelse till postdirektionen i Östra distriktet den
I mars 19 13 fle ra infordrade anbud på föreståndarebefatt ningen för en
eventuell poststation i Sanna . Han förordade »biljet tförsäljare n A J Svens-
son till befatt ningen , enär denne , innehar anställning vid j ärnvägen och bor
alldeles invid hållplatsen Sandemar , der poststationen skulle ligga». In-
genjör Graneli och godsägare Wetterholm skyndade sig att i en särskild
skrivelse vitsorda att Svensson ansågs fullt kompetent och lämplig för
befatt ningen.

Men nu blev det ännu mera tillspetsat. Sanna Egendom och Gymnastik-
institutet i Sanna var inte med på noterna och framhöll i en skrivelse den 1
april att de tillsammans svarade för 80 % av den genom poststatione n i
Rosendata expedierade posten och »såge hellst , att poststat ionen kvarble f-
ve i Rosendata station, isynnerhet om det finnes utsikt att  få  en brefbärare ,
som åtminstone en gång dagligen bure ut posten.»

Farhägor uttrycktes ocks för svärigh eter med värdeförsänd elser och
utrikes post vid Sande mars hållplats , där postförande tågen inte skulle
stanna . Slutligen vitsordades att man »alltid varit särdeles väl och snabbt
expedierad af stationsföreståndaren vid Rosendata stat ion».

Protes t
En formell protest mot aviserad indragning av poststat ionen i Rosendala

kom de n 2 april till Ge neralpoststyrelsen, undertecknad av ett stort anta l
personer i Huskvarna och Sanna . I de nna framhölls att poststat ionen i
Rosendala var välbehövlig med en ständigt stigande frimärksförsälj ning
(3 200 kronor är 19 12), at t den betj änade en god del av Huskvarna stads
invånare och att den låg på blott 1,3 km avstånd frå n Sandemars anhalts-
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station. Petitionärerna önskade en daglig lantbrevbäringstur från Rosen-
dala poststat ion till Sanna skola .

I ett särskilt ytt rande den 5 april över denna petition menade postdirektör
Boberg i L inköping , att den blott bestyrkte »att inrätt ande av poststation i
Sanna komme att för den öfvervägande delen  af  befolkningen och särskildt
för den största korrespondenten (Kellgrens institut) , hvilken återfinns
bland petit ionärerna , medföra afsevärda fördelar genom det centrala läge
poststat ionen finge .»

Avgörandet fälldes i Generalpoststyrelsen den 6 j uni 19 1 3 på grund av
postdirektörens framställning som gick ut på att en poststation skulle
inrättas i Sanna med samtidigt indragande av den förenade poststationen i
Rosendala . Några av argumenten framgår av följande citat ur postdirektö-
rens framställning:

» Belägen inom H uskvarna stad på endast I kilometers afstånd från
postkontoret där har Rosendala poststation berätt igande endast för
förmedling af postt rafiken till och från Sanna . Det kan icke nekas , att
det i längden blir obekvämt för Sanna att i postala angelägenheter
nödgas anlita en poststat ion , som ligger ä en plats , med hvilken
Sannaborna i öfrigt hafva blott ringa kommunikation . En förflytt ning
af poststationen från Rosendala t ill Sanna komme därför att fylla ett
länge kändt behof och skulle , enligt hvad de ledande männen i Sanna
godsägaren C G Wetterholm och ingenjören W Granel i förklarat ,
hälsas med stor tillfredsställelse samt innebure den afsevärda förde-
len framför postutdelning, att korrespondenterna äfven finge tillfälle
att på ett bekvämt sätt aflämna sina postförsändelser .»

Genom en enkel kalkyl visade skrivelsen också att omorganisat ionen
skulle medföra en årlig besparing av 325 kronor . I samma skrivelse togs
även namnfrågan upp . Postdirektören framhö ll att namnet Sanna lätt skulle
kunna föranleda förväxling med de redan befintliga poststationerna Sanda
(på Gotland) och Landa (i Hälsingland). I lagfarts- och jordeböcker var
platsens namn Vättersnäs , vilket han tyckte var mer egenartat och lämp -
ligt.

Generalpoststyrelsens beslut följ de helt postdirektörens framställning
och innebar bland annat a tt posten t ill den nya poststationen befordrades
med j ärnväg till stationen i Rosendala och därifrån landsvägsledes till
poststat ione n Yättersnäs . Dit överlä mnades inventarierna från de n indrag-
na poststationen i Rosendala med undantag av datumstä mpel och sigill som
återlevererades t ill Persedelförrådet i Stockholm.

För stämpelsamlande filatelister kom de senast använda frimärkena i
Rosendala att bli värdefullare än de ä ldre , ge nom att den nya frimärksutgå-
van med Gustaf V i medalj ong under poststat ionens livstid inte var t illnär-
melsevis i bruk så länge som oscarsfrimärkena .
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Inte heller Vät ters näs äterfinns i Postens telefonkatalog, där man numera
hittar postkontoren i bokstavsordning sedan den gamla postanstaltsför-
teckningen upphört. Poststationen i Vättersnäs dro gs in när dess siste
föreståndare gick i pension den 18 oktober 196 1. Kunderna hänvisades t ill
den närbelägna och j ust då öppnade poststationen Jönköping 6 vid Birka-
gatan.

Vid utredninge n om hur postnätet skulle utformas med nedläggningen av
järnvägen 1935 fanns mycket att ta hänsyn till. Den enda poststationen som
då fick stryka på foten blev emellert id den som varit på tal tre år tidigare ,
den i Förnäs . Alla de andra fick vara kvar till modern tid , den i Siringe till
1952. Fem ersatt es med biläkande lantbrevbära re pa 1960-talet och den i
Brötj emark så sent som den I november 1975.

Av lantpoststatione rna Lekeryd , Haurida och Lommaryd som postmäs-
taren i Jönköping på sin tid föreslog till indragning, lever den i Lekeryd
ännu kvar , nu som lokalpostkontor. F lera poststationer som inte nämnts i
uppsatsen har både kommit till och dragits in i området mellan smalspårs-
j ärnvägen och stambanan . Bilden av postkontorsnä tet är nu mycket an-
norlunda mot vad den var under grevebanans tid .
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