
1 
 

Postgångens historia  
Följande är en kort beskrivning om hur postgången fungerade då 
postväsendet tog i bruk på 1600-talet. Redan kravet på läs- och 
skrivkunnighet gjorde brevskrivandet förr till ett privilegium för 
överklassen.                                                                                                                                          
Myndigheternas postbefordran var dock inte reguljär, postbud 
skickades då det fanns försändelser som behövde komma fram.                                                                                                             
Posthornet är i Sverige symbolen för Posten. Det togs i bruk på 1600-talet, då postväsendet infördes 
i Sverige. Distributionen skedde genom ett nätverk av bondgårdar. Drängen som kom med posten 
anmälde sin ankomst genom att tuta i hornet. Då var det dags för den postansvarige på gården att 
göra sig redo att föra posten vidare till nästa gård. Hornet användes 
också för att signalera postens avgång från gården, samt för att be-
reda plats på vägarna. Tidigt saknades det inhemsk tillverkning av 
posthorn i Sverige. Då användes blåshorn av djurhorn eller skinn i 
stället.  

   Postbuden skulle ha fri mat och övernattning hos präster, borgare 
och bönder samt fri tillgång till böndernas hästar.  Från början utför-
des alltså postbefordran till lands av bonddrängar som tog sig fram 
halvspringande, med posthorn och ett svärd att försvara sig med. 

Men enligt en förordning 
1646 skulle vissa sträckor 
ske till häst, av postiljoner. 
Pistoler ingick också i ut-
rustningen, efter att överfall 
på postbud hade inträffat. Vapnen kunde också vara till för-
svar mot vilda djur. Om postiljonernas beväpning lagstifta-
des 1839. Det var dessutom belagt med dödsstraff att över-
falla ett postbud.                                                                                                                             
På 1830-talet hade en trafikering med postdiligenser kom-

mit igång, främst på en sträcka Stockholm - Göteborg - Helsingborg. Dessa diligenser befordrade 
även passagerare. Det kostade en riksdaler per mil att följa med. Mot halv avgift fick man sitta bak 
på kofferten utan skydd mot väder och vind. Antalet diligenslinjer var som störst på 1870-talet. Men 
redan år 1888 gick den sista hästanspända postdiligensen då de privata skjutsstationerna tagit över 
verksamheten som fanns med jämna avstånd mellan gästgiverierna.                                                     
I slutet av 1800-talet började lantbrevbärarna använda cyklar men utan avtal, först 1910 nedteckna-
des det att vissa sträckor skulle trafikeras med velociped.                                                                  
År 1855 införde riksdagen ett ”medelporto” om 4 skilling banco och därmed kunde man börja sälja 
frimärken, som bevis för att brevet var betalt. När de första järnvägsstationerna öppnades 1856 
skickades brev med ”postkupéexpiditioner” och så kallade postiljonkupéer.                                           
I Sverige använde man tidigt vattenvägarna för inrikes post, på 1840-talet började man utnyttja ång-
fartygen och 1869 infördes Ångbåtspoststationer. 
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  Postens historia i Tranås.   

Före 1861 distribuerades posten till Tranås från Eksjö och Boxholm. År 1861 etablerade sig kung-
liga Postverket i Säby Salubod där posten fungerade fram till 1956 då den ansågs olönsam. 

 
    
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Poststationen, Salu-
boden Säbydal 
 
 
 
 

Nu började Lövstads samhälle att växa året var 1873 och järnvägen höll på att byggas och en post-
station förlades till marknadsplatsen å hemmanet Tranåskvarn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marknadsplatsen 
Lövstad, nuv. 
Brunnsparken.     
Målning av Tor 
Carlsson efter ett fo-
tografi - .första 
marknaden 1861 
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Järnvägspoststation Tranås 
 

  Men redan året efter att järnvägen invigdes flyttade posten in i det nybyggda stationshuset på 
Västra Järnvägsgatan, så hade Lövstad fått en järnvägspoststation med namnet Tranås samma år an-
vänds namnet Tranås officiellt istället för Lövstad. Året är 1875. 

 
 
 
 
 
 
 
Tranås stationshus 
på Västra Järnvägs-
gatan. 1930-tal.  
Det var synnerligen 
olämpligt, då större 
delen av kommande 
bebyggelse kom att 
ligga på den östra si-
dan 

 

 Postbåt    
  Carl Johan blev av extra stor betydelse för de boende runt Sommen när hon också blev postbåt. År 
1875 öppnades ångbåtsexpedition N:o 53 ombord. Postleveranserna blev både billigare och snabb-
bare än med häst och vagn på dåliga och svårframkomliga vägar. Sommartid kom sålunda posten 
med Carl Johan som utgick Sommens järnvägsstation och post avsändes också regelbundet från 
bryggor runt Sommen med båten. 

 
 
 
 
 
 
 
Carl Johan vid 
Sommens hamn. 
Vykort från 1902 
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Inte ofarligt att frakta post förr i tiden  
 

Enligt en berättelse rånades postmannen Frost i närheten av gården Sjögarp vid sjön Illern på Ydre-
vägen. Bytet lär ha blivit 800 kronor och det skedde år 1880.  
I modern tid inträffade ett väpnat rån i mars 1979. Rånaren kom över 1 100 kronor. Han kunde se-
nare gripas i Hässleholm.  

 
 
 

Korsningen av 
Storgatan och 
Falkgatan omkring 
1890.                    
Det är postskjutsen 
från Ydre som kör 
in på Falkgatan. 
Till vänster syns 
Odd Fellow huset 
och längre bort Er-
iksbergsskolan. 
 
 
  

Utrustad med posthorn, pistol och värja började posten att köra med häst mellan Tranås och Norra 
Vi. Posttransporten sköttes bl.a. av Carl Magnus Johansson i Ramsmåla eller A.W. Ringman, åke-
riägare från Tranås.  Med transporten följde alltid en postiljon beväpnad och försedd med posthorn. 
Samma år startades en liten telefoncentral på Storgatan. Till höger på bilden syns Odd Fellow huset 
och längre bort Eriksbergsskolan.    
 

Anders Trahn 
 

Man måste ju också nämna den legendariske brevbäraren An-
ders Trahn, som anställdes 1892 och som sådan var han verk-
sam upp i 75-års åldern. Han dog 1929. 
Tranåsoriginalet och soldatsonen Anders Trahn var den första 
brevbäraren i Tranås. Han tog hand om all post på järnvägs-
stationen och delade ut mot en ersättning av 2 öre per brev. 
Han blev senare anställd vid postverket. Lantbrukarnas post 
tog han också hand om och delade ut från sin bostad under 
torgdagar och helgdagar.                     
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 Post och telegraf hand i hand  
 

Den första maj 1905 flyttades postkontoret från Järnvägsstationen till det nybyggda bankhuset på 
Storgatan 45. Posten låg en trappa upp dörr i dörr med telegrafstationen. Det blev lite onödigt spring 
i trapporna men postens monopol var ju i orubbat bo. Postmästare var då Carl Öhrnström som lät 
meddela att post med hästtransport avgår måndagar, onsdagar och fredagar över Ydre till Eksjö och 
övriga veckodagar i motsatt riktning.  I sin bok om Säby och Tranåsbygden berättar Filén att 1921 
tillhörde Tranås 3:e klassens kontor med 16 mindre stationer under sig som Adelöv, Aneby, Sunhult 
och Säby för att nämna några, han skriver också att det fanns en bilburen lantbrevbärarlinje till As-
bysand, medan Farsbo och Hyltan betjänades medels gångpost (Cykel). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bankhuset Stor-
gatan 45 
 
 
 
 
 

 1935 var det dags för en ny flytt nu till Falkgatan 7, det då så kallade posthuset. I det nybyggda hu-
set fick man moderna lokaler i gatuplanet. Här fanns postmästare som- Spross, Arvastsson och 
Freifors. Posten var under expansion och lokalerna blev för små. 

 
 
Postens lokaler 
med alla postfrök-
narna fanns inn-
anför de stora 
fönstren i mark-
planet.  
Vid den utfällda 
markisen fanns 
Boquists herreki-
pering 
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I väntan på nya postlokaler  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postbaracken på 
den plats där bl.a. 
Järnvägshotellet ti-
digare har legat. 
 
 

 
 Ett nytt större boningshus med anpassade postlokaler var under uppförande på Nygatan 2. De nya 
lokalerna med ingång från Bankgatan blev försenade, så under väntan fick man hålla till i en barack 
vid Västra Järnvägsgatan. Där tidigare Stadshotellet och innan rivningen (1962) hotell Savoy fanns.  
 

 
 
 
 
 
 
På bilden ser man det 
Asprothska huset som 
köptes av Arvid Jonas 
1891 men som drogs 
ned från Storgata 29 
till Nygatan strax efter 
köpet.  
 Huset revs 1963 för 
det blivande posthuset.   
 
 

I mars 1966 fanns posten i hörnhuset Bankgatan-Nygatan där restaurang ”Babar” nu finns, bra läge 
men svårt för postens stora bilar att manövrera på den smala gatan. Här vid Nygatan fanns man 
fram till 1987 då man flyttade till ICA-Kvantum huset på Ågatan.  
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Sista officiella Postkontoret 
 

 
 

Här på bilden ses det nybyggda Kvantumhuset med det sista postkontoret från 1978 
 
 I dag umgås inte Posten med några utvidgningsplaner. Postbanken gick ju upp i Kreditbanken 1974 
och numera görs inga besök hos postflickorna i expeditionsluckorna utan nu sköter man sina affärer 
på distans med hjälp av dator eller mobiltelefon. Och till och med postmästartiteln har utgått 
 
”Jobbade man på SJ, Telegrafen eller åt Postverket så hade man sitt på det torra, lönen var 
liten men säker, det var en livstidsanställning.” 
 
/Eije 
 
 
 


