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Posten i Duved
Tio år före kronobrevbäringsreformen öppnades en lantpoststation i Duved
med 1865 års ingång. Tullförvaltaren Nils Rudolf Lidman antogs till poststationsföreståndare. Bland hans efterträdare fanns tulluppsyningsmannen E J
Åslund, hemmansägaren Lars Olofsson och handlaren Nils Bergström och
sedan åter E J Åslund.
Den 1 oktober 1882 drogs poststationen in och ersattes med ett förvaltningspostkontor i stället för det som hade funnits i Åre sedan april 1852.
Genom ett kungligt brev den 14 april 1852 hade beslutats att Åre postkontor
skulle flyttas till Storlien för behandling av tullgods. Där fanns inte så stor
bebyggelse att tjänstemännen kunde få lägenheter. Därför blev postkontoret
tills vidare förlagt till Duved och det skulle senare visa sig att den planerade
flyttningen av detta till Storlien aldrig kom att genomföras. Statushöjningen
av poststationen i Duved till postkontor och degraderingen av postkontoret i
Åre kungjordes i nedanstående cirkulär:
Kungörelse, angående postkontorets i Åre förflyttning till Dufed, m,m

Från och med den 1 nästinstundande oktober kommer postutvexlingen i
Dufed inom Jemtlans län att besörjas genom postkontor, som samma dag
der öppnas, hvaremot samtidigt därmed nuvarande postkontoret i Åre utbytes mot en poststation. Stockholm den 5 september 1882
Kongl. Generalpoststyrelsen.
Till postmästare i Duved från den 1 oktober 1882 utnämndes Edvard Olof
Strömvall. Han befordrades till postmästartjänsten i Kil genom beslut den 29
december 1885. Under den uppkomna vakansen föreslogs indragning av
postkontoret utan inrättning av något i Storlien. Detta medgav regeringen
genom ett kungligt brev den 19 mars 1886. Vakansen upphörde med april
månads utgång och från och med maj 1886 fanns det sålunda en förenad
post- och järnvägsstation i Duved som ersättning.
Bland dess föreståndare med kombinerad järnvägstjänst fanns Jöns Esbjörnsson Lundqvist (1893-1901), Carl August Möllerström (1901-1905) Mattis
Olsson Nyqvist (1905-1915) och därefter J E Eliasson.
Post och järnväg var i Duved förenade ännu 1946. Skilsmässan inträffade
först med 1952 års ingång, då Maj Britt Nilsdotter blev föreståndare för den
ersättande lantpoststationen. Hon "följde med" när denna höjdes till en postexpedition den 1 oktober 1955 och fick då posttiteln stationsmästare.

