
Ända sedan 1863 löpte järnvägen mellan
Falköping och Jönköping genom Jer-
storps sockens östra del. Det var vanligt

att järnvägsstationerna också blev poststationer.
Det fanns till och med en överenskommelse om

att järnvägsstationens föreståndare skulle ansva-
ra för posten om det gick att förena göromålen.

Mot denna bakgrund kunde man vänta sig en
poststation i anhaltsstationen Kortebo i östra
kanten av Jerstorps socken. Men postinspektö-
ren i östra distriktet fick på förfrågan till SJ veta,
att det ”vid anhaltsstationen Kortebo ingen lo-
kal finnes, som duger till poststation, ty statio-
nen utgöres av ett skärmtak”.

Frågan aktualiserades genom ett brev den 25
februari 1902 från ägaren av stadslägenheten
Anderstorp. Han hade vissa önskemål om brev-
bäring sedan han fått erfara att man planerade att
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Kortebo
Poststation 1902-06-01–1961-04-30

Ett brev med dubbelt porto, frankerat med jubileumsfrimärken och stämplat i Kortebo 
på utgivningsdagen, 300 år efter Gustaf II Adolfs dödsdag.



inrätta daglig brevbäring från Jönköpings post-
kontor ”åt Sjömarken förbi bland andra egendo-
marna Kaptensbo, Wilhelmsro, Eklundshov,
Sjöbo, Kortebo och Granbäck till Trånghalla
samt åter samma väg”.

Även om det inte gick att förlägga en poststa-
tion under skärmtaket vidhölls nyttan av en
poststation i Kortebo. Postinspektör Ernst
Wennström skrev bland annat följande till post-
styrelsen:

”Trafikanter boende vid omhandlade orter
och lägenheter skulle bliva nöjaktigt betjänade i
postalt hänseende därigenom att poststation an-
ordnades vid Kortebo, varigenom ifrågakomna
brevbäringstur icke erfordrades”.

Poststyrelsen beslöt nu att en poststation med
namnet Kortebo skulle öppnas den 1 juni 1902

och att fröken Edith Abrahamsson skulle bli fö-
reståndare med ett arvode på 250 kronor om
året, däri inberäknat ersättning för transport av
posten mellan järnvägen och poststationen.

I mars 1904 sade Edith upp sig. Hennes efter-
trädare blev Bertha Abrahamsson. Efter ytterli-
gare två år blev det manligt styre genom Sven
Johan Brandt men blott för en kort period. Med
1908 års ingång tillträdde Ester Svensson, som
blev kvar vid rodret i nära nog 40 år. Efter en
kort övergångsperiod med Gertrud Svennings-
son som föreståndare blev Einar Svenningsson
poststationens chef i november 1948. En större
omorganisation medförde poststationens indrag-
ning den 30 april 1961. I stället gavs service ge-
nom lantbrevbäring samt en poststation med
namnet Trånghalla, varom berättas längre fram.
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Posten Kortebo, Stadsägan 7:I. Huset byggdes 1948 på dispens, på grund av att det skulle bli post-
verksamhet där, kassatjänst och brevbärare. I denna fastighet, som tillika var bostad för postförestånda-
ren, fanns posten fram till nedläggningen 1961. Under tidigare år har posten i Kortebo funnits i ett fler-
tal olika fastigheter. Foto från Hans Fredriksson, omkring 1950.


