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POSTFORINGEN TILL TABY OCH POSTSTATIONEN I MEM 

Postf~ringen sk~ttes tidigare fran de st~rre stationerna dit 
diligens och senare tag l!mnade post, vilken d!refter delades 
ut pa landsbygde'n av kronobetj !ning, grenadierer och batsm!n. 
I Taby socken fick 6 grenadierer och 7 batsman dela pa arbetet 
med postutb!rningen. Det fanns ilpost !ven pa den tiden: en 
fjader (se kopia) stacks i lacksigillet och brevet fick inte 
bli liggande f6r det natt mottagaren. Efter indelningsverkets 
upph6rande pa l890-talet blev det privat postf6ring d!r det inte 
fanns poststationer. 

Mem som var en betydande handelsplats, med in och utskeppning, 
fick poststation ar 1884. Posten f~rdes till fots pa kanal
banken till och fran S6derk6ping, en syssla som till en bor
jan skottes av Ivar Henrik Karlsson. Fyra ganger i veckan un
der manaderna december - mars samt varje dag under resten av 
aret bar han posten mellan Mem och S6derk6ping. Varje dubbel
tur betalades med 1 kr 50 ore. 

F6restandare for Mems poststation fran 1915 till dess st!ng
ning 1951 var Elsa Lindstr6m (se fotografi) - en lang tjanstgo
ring! 

Taby socken anstaller ar 1895 Otto Wilhelm Skarlina med upp
gift att tva ganger i veckan hamta post i S6derk6ping, en syssla 
som betalades med 1 kr per dubbeltur. Skarlina var en mangsidig 
man som trots ett medfott handikapp (bada handerna fe1v!nda) var 
skomakare, gravde gravar och ombesorjde klockringningen. Han ha
de ocksa en litter!r adra: ett exempel pa hans formaga kan vi se 
i dikten "Ocksa ett s!tt", inf~rd i Soderkopingsposten under pseu
donymen "Erik Ostgote". Skarlina fortsatte med postbefordran fram 
till 1912. 

Fran ar 1912 till ar 1919 har skomakare Anders V Andersson, S6der
k~ping hand om postforingen. Linjen andras ar 1914 till S~derk6-
ping - Fristad, en str!cka som ar 9 km och betalades med 2 kronor 

:.; och tj ugofem ore per dubbeltur. 
---"'. 

.~ 

Skomakare Anders G Johansson i Rasten anst!lls h!refter och far 
rej!lt paokt, 6 kronor per tur, men slutar trots detta redan ar 
1920. 

Uppenbarligen var det en f6rdel.om man hette Anders oeh ville 
bli brevb!rare i Tabysocken: fran 1920 till 1921 innehade Anders 
Berggren fran S6derk~ping denna tj!nst. Nu !r linjen andrad till 
att omfatta Soderk6ping - Taby. 

Mellan·aren 1921 och 1922 !r snickare Per David Karlsson fran 
Karlslund brevbarare. 

Per Karlsson efertr!ds av Karl Ruben Palmqvist som denna gang en
dast innehar tj!nsten till ar 1923. Palmqvists ers!ttning for 
sitt arbete betalades med 4 kronor och 50 ore per tur. 

F6r 4.80 kronor till 5 kronor mellan aren 1923 - 1934 utf~rde 
Adolf Fredrik Karlsson fran Soderk~ping Haga i Soderkoping 
postforingen i var socken. Nu var linjen !ndrad till S~derkoping 
- Mem - Taby - S~derkoping. 
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Fran den 1/1 1934 aterfinns ater Ruben Palmqvist i post-Itrullorna" 
denna gang som fast anst~lld. Han har nu 4 kronor per tur. Postpa
sen medfBres i last postv~ska till Mem, til~ en bBrjan med-tre 
veekoturer men fran ar 1937 g~ller inte fBrordningen om last v~s
ska. 

Ar 1950 utstr~eks linjen till Klevbrinken - Korsbrinken - V~nne
berga - Klevbrinken. Pa grund av indragning av Mems poststation 
ar 1951 utBkas postutdelningen ~ill att ~ven omfatta Mem. 

Pqstlinjen omfattar fran oeh med 1954 ~ven St. Vennerstorp, Haga
lund oeh Brunneby. Ar 1957 tillkom, Almstad, GrBnh5g oeh aven Mems 
kanalstation. Samma ar blev linjen bil-buren! 

Fran ar 1959 skBtte Palmqvist postbefordran aven till L:a Ven
nerstorp, fran 1960 Beatelunds tegelbruk samt St. oeh L:a Mariehov. 

Eketorp oeh Petersburg tillkom linjen fran oeh med ar 1961 oeh fran 
ar 1966 aven Finstad. Malslatten kom med ar 1968. 

Ruben Palmqvist slutar sin brevbararg~rning den 31/12 1964 da han 
pensioneras oeh tillerkandes en pesion av 401 kr i manaden. Han 
eftertrads av Bert Eklund som under alIa ar har skamt bort oss med 
en enastaende service. Efter snart 27 ar har han vunnit alIa kunders 
fortroende oeh uppskattning. Taek Bert, vi hoppas vi far behalla Dig 
lange an! 
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SVARIGHETER VID POSTF~RINGEN pA LINJEN 

S~DERK~PING - MEM - TABY 

Postf~ring till fots var det vanliga transportsattet vid sekel
skiftet och ett par decenium framat. Att vara bade brevbarare 
och skomakare- sasom Anders Andersson och Anders Johansson var 
hade sakert sina f~rdelar. Man var heller inte sa beroende av 
vaglag och vaderlek. Nar sedan 9ykeln om med i bilden kunde sn~ 
och vatten stalla till en hel del f~rtret. Kanalbanken var ofta 
i daligt skick och plogades ej pa vintern. Det kunde darf~r bli 
en lang omvag att vanda vid Mem och kampa uppf~r backarna till 
baka mot Taby och S~derk~ping. Forst ar 1937 kom ersattning for 
forlangd vag pagrund av snohinder. Linjens langd har uppmatts 
till 19 100 m. 

Foljande tabell kan ge en uppfattning om de besvar som en post
f~rare kunde ha under framf~r alIt vinterhalvaret. Man far ock
sa en bekraftelse pa att "krigsvintrarna" var mycket stranga. 

ar manad 	 antal summa 
ganger ersattning 

.... 

1937 dec 5 26.60 kr 

1938 jan 10 19.00 

" - " feb 5 9.50 

1938 dec 11 19.60 

1939 jan 25 52.50 

" - " feb 2 4.20 

1940 jan/feb 35 106.75 

" - " mars 24 80.00 

" - " april 8 40.00 

1945 mars 20 41.00 

" - " dec 18 3.45 


Ruben Pa1mqvist anvande motorcykel och senare aven bi1 i sitt 
arbete. Den 13/1 1951 rakade han ut f~r en olycka varvid post

-:-. 	 verket tvingades utbetala hela 23.20 for en taxiresa i samband 
med olyckan. Palmqvist var sedan tjanstledig till den 27/1. 
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I KVITTON MED OTTO SKARLINAS NAMNTECKNING FOR DENNES POSTFORING 

TABY SOCKEN. 
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EXEMPEL pA OTTO SKARLINAS DIKTKONST. INFORT I SODERKOPINGSPOSTEN 
TROLIGEN AR 1912. 
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S;;;i'~~. - ....:... . 
. Ung.ott01 Kroken •. 

;. de: lb-:ldc ioKen. 
! som va.- postiljon - jo, nog minns 

ja. val den. 
Om bonom finns In!nga. 
m.torie:r I1Dga 

• och kor~; har slta .IIi fA bOra pi. en 

! Dell spreds omkring soclcna. ~ 
• ett ry. kte av tockna; ..Isom ljuger oeh sprllir sit!: persilj 
, prat ; •
I" ckt sa.des am. Otto, .. " 

att han ef mcd. matto I 
sitt 'br.5nnvin f&1irde oeh jimt, Y1P,' 

. , "plakat". ,... 

I 	
"I .Men dl/; ..,.... all~ , ...Io~ . .- t i 

1 bua ·!ortalct l .' 
qn. Otto va. varkCll ..plakattt ellel 

Ifgdan 

I' Men tratt icu.nd. han: blm'
! n5.r som han rlCld,Jjya
!ml!.posten en tvi_Javig fOr var da'. 
i 	 .. 

.. "ad Va:r ItII alt g6ra1 
, Jo, vant fll" nI bixaJ 

NiiaOtto riCk vetat flSrbaskad haJl 
• ble-r':.. · . 

Te sta!n ban begav Sfl· . ·'f· 
belt flux tI5r att ta' ~J _ 'I., . 


ett rus s.l gentilt att han :Jcinde iri; 

. skev.;•.~ •. :Ii: 


, -", ' . '. '," ";', 

-Han s6p sig sJ.·fuUer'· "':'i 


. 'att huller OlD buller, .•••.•• 

han -ramIa i Ja:ndsvfigc:ns smarJa Om.-'· 


I".n 

kull. 
• 	 Te k)'rkhCTT!'n 1::1%1 :;.trcta 

att ha:D .minde veta, ; 
hur, Otto sag u; nu han su-pit sig' 

fuD• 

Oc:h fiat stod prei:Ltc:o. 
. Ilk Otto, laabaten. 
sig QV;lde med att for hollom 5.1:!u:I1. 
"', , Men eite,.. den 5tu1llleD 

• ,man h6U oded. m\l.llX1ell 
.ej men man. sa.de att:.Otto var'tfull. 
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FRAN MEMS POSTSTATION 

FORESTANDARINNAN LINDSTROM 



VYKORT, MED MOTIV FRAN MEM. 

POSTSTAMPLADE I MEMS POST
STATION. 

Mem. Hamnen. 


