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Posthistoria och brevbärarminnen
”Postnörden” (han kallade sig själv så) Ulf 
Johansson berättade det svenska postväsen-
dets historia från dess början år 1636 och 
fram till 1800-talets slut.
Före 1636 hade man andra sätt att meddela sig 
med varandra: vårdkasar, pilbud, budkavlar och 
kurirer. Med hjälp av inkallade tyska organisatö-
rer kom den statliga posten igång,  men av Ulfs 
berättelse förstod man att det var svårt att få ord-
ning på verksamheten med bönder, taxor, fribrev, 
värdshus och allt och alla andra inblandade. Från 
1755 bestraffades våld mot posttjänsteman med 
döden. Frimärken infördes 1855, och då kom 
också brevlådan.

Hudiksvall var med i systemet redan från 
början, och postrutter upprättades i mitten av 
1700-talet härifrån mot Jämtland och Helsing-
fors. 1756 fick Delsbo ett postkontor. Den förste 
postmästaren i Hälsingland var Welam Hansson. 
Från och med 1896, då järnvägen Hudiksvall - 
Bergsjö kom i bruk, inrättades poststationer på 
järnvägsstationerna i Via, Rogsta och Harmånger. 
Och något senare i Hånick.

Ulf  Johansson vill gärna skriva en bok om 
posthistoria i Hudiksvalls kommun.
Film
En film från 1943 om postsortering på järnväg 
visades före kaffepausen.

Bernt Johansson började som postiljonsaspi-
rant 1957 och slutade som brevbärare 1994. 
Han tjänstgjorde större delen av tiden i Hu-
diksvall med omnejd.
I början av sin karriär fick han varva jobb och 
plugg, man måste bland annat kunna alla 3.000 
poststationerna i landet. Jobbet innebar också att 
man kunde bli utkallad att tjänstgöra i Långsele, 
Vännäs och många andra orter inom det norra 
distriktet, som styrdes från Sundsvall.

”Ju fortare man springer, desto fortare får man 
kväll”, var ett allmänt vedertaget talesätt bland 
de postanställda. ”Vi försökte sätta rekord hela 
tiden. Och det var två postutdelningar om dagen 
då för tiden.”

Det roligaste med Bernts berättelse var nog 
att han kom ihåg alla namn, smek-/öknamn och 
vem som bodde på vilken adress i Hudik.

Avlöningen 1955 var 3.915 kr per år, d v s 55 
kr/månaden.

”Jag har aldrig ångrat att jag jobbat på posten”, 
avslutade Bernt Johansson sitt anförande med.

Magdalena Forsberg

T v. Före detta post- och tele-
grafhuset på Käppuddsgatan 
i Hudiksvall.

T h. Johan Berlin på trucken 
som gick mellan posten och 

järnvägsstationen.
Alla bilderna i privat ägo.

Järnvägs- och poststationen i Hånick 1905. 
Postrutter i 

Hälsingland 
1755.


