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Av Paul Gerhard H eurgren.

Blåsinst rumenten ha en månghundraårig historia. U rsp rungligen voro
de djurhorn. Detta torde vara anledningen t ill att ännu i dag en del
blåsinst rument kallas för horn. Redan i forntiden förekommo dock
blåsinst rument av metall. I Gamla testamentet talas om basuner och
t rumpeter, vilka användes vid religiösa fester och av väktare ä stads-
murar för att varna för annalkande fiender.
U r mossar i Danmark har grävts fr am ända
ti ll tvä meter länga lurar av brons, vilka
stamma frän den yngre bronsäldern. Aven
dessa t ros ha varit i bruk vid religiösa fester.
Under senare delen av medelt iden och i
nyare tiden brukades i Tyskland under jakt
horn, bestående av mässingsrör i skiftande
former raka eller svängda och böjda i
cirkelform eller oval form. I signalhorn blåste
även ridande tyska kurirer, då de nattet id
kommo till uppdragna vindbryggor eller
stängda port ar vid städer eller borgar för
att därvarande väktare skulle låta dem
komma in.

Vid medelt idens slut och i början av nyare
tiden befordrades brev i södra Tyskland i stor
utst räckning av slaktare, som reste vida om-
kring och köpte upp slaktboskap. Man talade
därför om »Metzgerp osten» (= slakt arposter) .
Dessa använde signalhorn, vilka som regel

Bild 1. T y sk pok al av glas
f rän början av 1700-talet.
Post ry ttare a cuppan. Sk af -
tet och lock ets hänk el i f orm
av posthor . I Postm useum.
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torde ha varit i cirkelform, för att tillkännagiva sin ankomst t ill en
plats. Längt eft er det slaktarposterna upphört använde slaktare i södra
Tyskland ett eller flera signalhorn som motiv ä sina skylt ar. 1)

Släkten Thurn och Taxis, som fr ån början av 1400-talet hade hand
om de tyska kejsarnas post och fr ån slutet av 1400-talet även beford -
rade privatpersoners brev, försåg efter mönster av slaktarposterna sina
postförare med signalhorn.

Den äldsta bevarade uppgift en om posthorn finnes i en tysk be-
rättelse från 1490. I denna omtalas, att den tyske kejsaren Maximilian I
samma år lät inrätt a regelbunden postföring. Så här lyder på original-
språket en del av denna berättelse. »Es lag allweg 5 Meil wegs ein Pot
( = Post) von den andern. Einer war zu Kempten, einer zu Bless»
»und must allweg ein Pot der anderen warren und sobald der ander
zu ihm rit t so  bliess er ein hörnlin,  das hört ein pot der in der H erberg
lag und must gleich auf sein.»")

De postala signalhornen, som i Tyskland fingo namnet P osthorn» ,
gävo anledning t ill långvariga st rider mellan Thurn och Taxis och en
del tyska furstar, vilka höllo före, att även deras post förare borde få
blåsa i posthorn. Tyska kejsare ut färdade vid flera t ill fällen förord-
ningar, i v ilka fastställdes höga böter till skydd för de thurn och
taxiska postiljonernas bruk av posthorn, vilket kejsarna räknade som
sitt eget monopol. I Brandenburg och Sachsen, i vilka länder Thurn och
Taxis ej fullgjorde nägon postföring, förbjöd därvarande regenter andra
än sina egna postiljoner att begagna posthorn. På en ansökan fr ån en
adelsman, som begärde att hans kusk måt te få blåsa i posthorn, skrev
konung Fredrik den store i P reussen : H an kan skaffa sig så många
horn han vill , men inget posthorn, för det är emot bestämmelsen. Post-
hornsmonopolet avsåg således ej alla slags signalinst rument, utan endast
sådana av en viss vedert agen cirkel rund form.

D å habsburgarnas välde var som störst, omfattade det ej blott de
omräden, vilka före första världskriget utgjorde Tyskland och Oster-
rike, utan även nuvarande Belgien, N ederländerna och Spanien samt
delar av It alien. Inom de delar av dessa områden, där thurn och taxisk
post kort are eller längre tid förekommit, torde post iljonern a ha använt
posthorn. I Schweiz och de nordiska länderna ha posthornens klang
hört s pä gator och vägar frän 1600-talet och fram ti ll 1900-t alets
början. Blåsinst rument ha även använts av engelska post iljoner, fast

Siff ra, t. ex. 1), hänvisar t ill källskrift sförteckning eft er art ikeln.
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Bild  2.  I taliensk postdiligens och hornbläsande post-
ry ttare. 1770-tale. ")

av annat utseende än de, som allmänt kallas postho rn. Ä färglagda
engelska kopparstick med postdiligenser ser man ibland uniformsklädda
posti ljoner, som blåsa i et t långt, rakt och smalt inst rument.

Från början av 1800-talet och till 1863 använde postiljoner i Tysk-
land t rumpeter istället för posthorn. Men sedan återgick man till post-
hornen. Det är nu ej känt , av vad anledning de tyska postiljonerna en
t id ut rustades med t rumpeter istället för posthorn. Tr umpetern a bestodo
ursprungligen av et t smalt rör, som dock redan pä 1400-t alet böjdes
och senare finge form av en dubbelögla.

Posti ljoner i Tyskland, vilka voro skickliga att blåsa i posthorn eller
posttrumpeter, belönades frän 1820-talet ti ll början av 1900-talet
med »Ehrentro mpet » eller »Ehrenposthorn», vilka voro försedda med
ventiler, så att post iljonerna på dem kunde blåsa vackra musikstycken,
t ill stor förnöjelse för resande med postdiligenser. I ett tyskt t ryckt
häfte från 1848 är intaget en förteckning på pre ussiska postiljoner,
vilka 1828- 1847 erhöllo »Ehrent rompeten».' )

I ett tyskt arbete frän 1660-talet fr amhälles, att posthornen voro
t ill gagn av t re anledningar.5) För det första blevo postförare , dä de
nattetid kommo ti ll stängda stadsportar, insläppta, när de bläste i sina
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horn. För det andra förstodo innevänare i samhällen, då de hörde post-
signaler, att de hade möjlighet att ti ll postiljoner avlämna brev för
vidarebefordran. Och för det t redje kunde posti ljon, som nattet id
råkade vilse, genom att blåsa klagande toner i sitt horn få hundar i
närmaste by att skälla. Ledda av hundskallet var det sedan möjligt
för dem, som kommit vilse, at t leta sig fr am till byn.

Festl igt såg det ut , när i färgrika uniformer klädda postiljoner
kommo ridande, blåsande i sina horn. Det förekom i Tyskland att flera
postiljoner uppträ dde tillsammans. Så t . ex. redo 42 postiljoner,
blåsande, i spetsen för et t fest täg i Berl in 1859. År 1889, då et t kung-
ligt jubileum firades i D resden, voro 40 hornbläsande postiljoner med i
festtäget. O ch då den p reussiska prinsessan Lovisa Ulrika 17 44 var
på väg genom svenska Pommern för att i Stockholm förmälas med den
svenske arvprinsen Adolf Fredrik, redo 12 posthornsbläsande postil-
joner före hennes vagn.

N är et t stycke in på 1900-talet postverkens häståkdon började ut-
bytas mot bilar minskades även användningen av posthorn. Och nu
ha dessa blåsinst rument kommit nästan helt ur bruk.

Inom åtskilliga postverk ha posthornen blivit symbol för postverken
och emblem ä skylta r, brevlådor, uniformer, flaggor, i sigill m. m.
Posthorn ha även använts som motiv ä frimärken (bild 3) bl. a. i
Sverige och N orge. Å norska fr imärken har posthornsmot ivet före-
kommit under flera å rt ionden.

I en del länder ha posthornssignaler givits ut i t ryck och några
kompositörer ha i sina verk inspirerats av posthornens klang. Ej så
få tyska skalder ha skapat poesi och stämning kring posten och fr am-
förallt kring de posthornsbläsande post iljonerna.")

0 + 15 I, .•20 . i

%:fl
- ...- - - . - -

Bild 3. Frimärk en med posthor .
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I . Posthornens k onstruk tion och musik alisk a m öjligheter.7)

Posthornen, som äro bleckblåsinst rument, tillhöra samma inst rument-
klass som trumpeterna, kornetterna och valthornen. I sin första form,
före 1600-talet, voro posthornen ungefär två fot långa koniska mäs-
singsrör böjda antingen i cirkelform eller i en tillplattad oval form och
slutande med ett ut vidgat klockstycke. På dessa horn kunde endast
blåsas två toner, grundtonen och dess oktav :

# a I' II

Genom att förlänga ljudröret t ill 4 fot vanns ytterligare en rad
naturtoner :

± r.- r y fI9 El .J fj F II' 1
2 3 4- 6 6 7 0

Grundtonen 1 användes dock sällan. Och de högsta tonerna, 7 och 8,
voro svåra att fr ambringa. Signalerna på 4-fots-hornet omfattade där-
för som regel tonerna 2- 6. N r 4 var slutton. Med dett a horn var det
dock ej möjligt att åstadkomma en melodisk tonföljd. Man byggde där-
för ut hornet till 8 fot och ökade därigenom antalet vindlingar. Med
detta 8-fots-horn kunde åstadkommas följande toner :

9 i % J J J £ r f' r r t± r II1 J
4 2 s 4- 6 " 7 8 9 40 ... 42

H ärefter följa 15 olika melodier eller signaler för posthorn från en
del länder.
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En och samma signal hade ofta olika betydelser i skilda länder. N r
1- 7 äro från P reussen, som här betecknas med A. En del av dessa
användes i Danmark , (B), och i Tyska riket, Bayern , Wurt temberg och
Osterrike-Un gern (C).

I A signal för avgång och ankomst av stafettpost och i B
uppmaning till mötande att vika ur vägen.

I A och B signal t ill avgång och ankomst av kurirer.
Antal hästar, som önskas.
Antal ext ra vagnar, som önskas.
I A, B och C signal till avgång och ankomst av ext rapost.
I A = d :o för kärrpost . I C = d :o för paket-, kar riol-

post etc.
I A = d:o för ilpost . I B och C = d :o för personpost ?
I A = d:o för ridpost .
N ödsignal i A.
Thurn och taxisk nödsignal.
För tjänstepost inom Osterri ke.
Ankomstsignal för ordinarie thurn och taxisk post.
Engelsk signal.
Signal för svensk rytt arpost .

» » » »rännpost » (= exp resspost).
» » » »ständig post » (= brevpost t ill häst ,

förd av postiljon).
Svensk ankomstsignal.

I P reussen började man använda signalerna 1- 7 år 1828. Den thurn
och taxiska posten fick egna signaler 1830. I Bayern infördes 1839
sex signaler och i Baden 1842 t re. I Schweiz, där kantonerna hålla på
sin särart, hade varje kan ton sina särskilda posthornssignaler. Om
svenska och danska signaler skall längre fr am lämnas besked.

Signal 1.

» 2 a.
» 2 b.
» 2 c.
» 3.
» 4.

» 5.
» 6.
» 7.
» 8.
» 9.
» 10.
» 11.
» 12.
» 13.
» 14.

» 15.

I I . M usik inspirerad av p ost och posthorn .' )

N är Carl Bach, som sedermera fick anställning i konung Carl X II :s
hovkapell, gav sig från hemmet ut i världen, skrev hans berömde
broder, den p rotestantiska kyrkomusikens fader, Johann Sebast ian
Bach, et t klaverstycke, »Capri ccio sopra la lontanza del suo fra tello
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dilet t issimo». I det t a ingä r en »Aria del Postiglione» med hornsignaler.
I oratoriet »Belsazar» skild rar G . F. H ändel i en »Post illons-Sin fonie»
nä r österländska mager, enligt vad som berätt as i D aniels bok i Bibeln,
kal lats at t t yda eldsk rift en »Mene tekel uph ars in». I Mozarts Post-
hornsserenaden ljuder posthornet i and ra t rion i menuett en och i hans
T re tyska danser förekommer i t redje dansen, benämnd Slädfärden
(Köchel nr 605), t vä posthorn. Beet hoven tjusades så av en post iljons
fanfarer, då han reste från K arlsbad efter en där genomgången kur,
at t han sk rev ned post signalens noter i sin skissbok . Tysken Louis
Spohr, en berömd v iolinist och även kompositör, har använt posthorn
i sin nocturno för blåsinst rument .  A  ven en svensk , oboisten i konung
Gustaf III :s hovkapell J ohan Fred rik G renser, kan räknas t ill de posta la
tonsät tarna. H an komponerade en »Posthorn-Sinfoni », som hovkapellet
spelade 1796 .

Postmusum äger en samling musikstycken med postala namn, så
t . ex. »Posten i skogen» av H erman Wenzel. D etta stycke börj ar med
posthornssignaler. Vidare »Postage Polka» av G. A. Brainard, »Postil-
jon s-Polka» av Cerny, »L'Arri vee de la poste » av Ri ch. Ei lenb erg och
»Feldpost-R elais-G alopp » av Gott fr ied P iefke.

D en 12 november 1903 hölls i Berlin under den tyska kejsarinnans
beskyddarskap en konsert t ill förmån för barn ti ll post tj änstemän, som
av lid it . P rogrammet 8) för denna konsert upptog följande komposit ioner :

1.  Postillons-Sinf onie  aus dem O ratorium »Belsazar». 1748.
G . H ändel.

2.  »Der Postillon»  Li eblich war die Maiennacht von Lenau,
Lied fur Sop ran mit Begleitung des Posthorn s und des K laviers.
Ad. Mi.iller.

3. a)  »A ria del Postiglione»  und  »Fuga»  fur K lavier. 1704. Seb. Bach.
b)  »A lla Posta»  fi.ir K lavier und St reichinst rumente. 1748. J .

Werner.

4.  N octurno  fur H armonie- und J anitscha renmusik. 1815. L. Spohr.

5.  D rei deutsche Tänze.  1791. (N o 3: Schlit tenfahrt -Tri o mit 2
Posthö rnern und Schellen). A. Mozart .

6. a)  »Die Post ».  F r. Schubert .
b)  D ie Post im W alde».  Felix Weing artn er.
c)  »D ie D orf post »  (La Poste de v illage). P uget . Lieder fi.ir Sop ran

mit Begleitung des K laviers.
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7. W ettiner ] ubiläumsmarsch. 1889. Fi.ir grosses O rchester mit
Posthorn-T rio (unter Leitung des H errn Komponisten). Edm.
K retschmer.

Flera musikdramatiska arbeten ha, som musikprofessor Pat rik Vret-
biad påpekat/ ) haft post och post iljoner som motiv. 1793 uppfördes i
Wien ett sångspel, »D ie Poststation», av Paul Wranizky. En rysk opera,
»La poste de l'amour», komponerad av Cavos, utgavs 1804 i St. Peters-

Pa.tbomruf TOD Jobum Sehutlan Bach
(• Aria del Pootti«tioae•)*,Po Ebr Ebr Ebr EliII

Poethornruf von Ludwig Spohr (Poltborn•Trio • N oetlll'1lO• )

s. i. Coru ,i , • .,,.in F

# g e t±c s
4 am+±a @:f , ..

I@ JJ J J J. J J I J w
II

Kt¢ erpoeuignal von Georg Friodrlch Hlindel
(. Allegro. Postillone•)

s t r f F t r I II
P oothomruf von W. A. Mozart

(PoeUchlitten-Melodie. - Deutsche Täu e 3•)

%,4 e e F r r I
p

p, tJ I r r I e
.,.....

? tJ9 r : I r t 1 4I I

Bild 4. Posthornssignaler i berömda k ompositörers v erk .
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burg och en operet t , »La post illon d' amour», av E. Maschek, utkom i
H eilbrunn 1866. I dessa stycken förekommer dock föga som ha r med
posten att göra.

Mer postalt inslag är det i följ ande operor eller operet ter. »Le
postilion de Lonjumeau» är en komisk opera i t re akter med text av
A. de Leuven och Brunswick samt musik av Adolphe Adam. D enna
opera uppfördes först a gången i P aris 1836. På operan i Stockholm har
»Posti ljonen frän Lonjumeau» uppförts flera gånger från 1839. Samma
ämne som i denna opera förekommer i två andra operor, den ena av
Piet ro Ant. Coppola från 1838 och den andra av Giov . Ant . Speranza
fr ån 1842. Från 1849 stammar en fr ansk komisk opera, »La posti llon
de Saint-Valery », med musik av Auguste P ilat i och text av Comerson
och Salvador. En operet t , »Le postillon en gage», av den berömde
operet tkompositören J acques O ffenbach och med text av J ules Adines,
kom till 1856. O ch en spansk komisk opera , »El post illon de la Ri oja»,
fr ån 1856, har t ill kompositör O udrid Y . Segura.

Ti ll en del tyska dikter om post har sat ts musik. En dikt , »Posti llon»,
av den ungerske skalden N ikolaus N iembach, känd under signaturen
Lenau, har tonsatt s fy ra gånger. En annan dikt , »Von der St rasse her
ein Posthorn klingt », har ät t a kompositörer, däribland Frans Schubert.
K apellmästa ren och kompositören Felix Weingartner, som lett konsert er
i Stockholm, har j i mte elva andra satt musik t ill dikten »Post im
Walde». En känd svensk dikt, »Den tänkande lant b revbäraren» av
H jalmar Gullberg, har tonsatt s av Gunnar T uresson.

I ! I . D ik ter om posthorn.

Flera tyska 1800-talsskalder ha sk rivit dikter om posten. I ett tyskt
arbete fran 1877 i ro int agna ej mindre än 43 d ikter under den gemen-
samma rubriken »Posthorn -Kl änge», v ilk a all a ha postala motiv och
i de flesta fall handla om posthornsbläsande posti ljon er.")

»Swenska Post-R ytt aren» den 6 j anuari 1683, en t idning utgiven av
svenska postverket , har ä f ramsidan en bild av en post iljon, som blåser

et t posthorn. U nder denna bild står några verser, som börja så här :

>Jag rijder f ort til v ägs, och bl&as i H ornet mit t,
Berät tar hwad jag f ät t, och det k ring Sw erie w idt. »

D ett a rim är t roligen den enda besk rivning i versform på svenska
om en postiljon , som blåser i horn. Men dess rikare har, som redan
nämnts, posthornspoesien flödat i Tysk land.
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T re verser i Lenaus redan omtalade dikt , »D er Post illon », lyda så här :

»H eimlich nur das Bächlein schlich,

D enn der Bli hen T räum e
D uft eten gar W onnigZich
D urch die stillen Räume.

R auher w ar m ein Postilion,
Lies die Geisel k nallen,
Ueber Berg und Thal dav on
Frisch sein H orn erschallen.

Und v on f link en Rossen v ier

Scholl der H uf e Schlagen,
Die durch's bli ende R ev ier
T rabten mit Behagen.»

D en grubblande och vemodsfulle Lenau sjunger
»D as P osthorn »:

en annan dikt ,

»Ferne leise hör ich dart

Eines Posthorns K länge,
PZötzZich w ird mir um das H erz
N un noch eins so enge.

T öne, W andermeZodei,
D urch die öden St rassen;
W ie so Zeicht einander doch
M enschen sich v erZassen.

L ustig rollt der W agen f ort
Ueber Stein und Briick en;
Stand nicht w er an seinem Schlag
M it v erw einten Blick en?»

D en store humanisten, tänkaren och skalden J ohann Wolfgang
Goethe har sk riv it en dikt som heter »An Schwager K ronos». Sista
versen 1 denna dikt lyder så här :

»T öne, Schwager in's H orn,

R assle den schallenden T rab,
Dass der O rcus v ernehme: w ir k ommen,
Dass gleich an der Thii re

D er Wirth uns f reundlich empf ange.>
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K ronos, den grek iske guden, är här en »Schwager» (= postiljon),
som för t ill underjorden, där enligt romerska gudasagor O rcus härskar.

H . H eine, berömd främst för »Buch der Lieder», skrev i en furst
Alexander von Sayn-Wi tt gensteins gästbok en dikt , som slutar så här :

»Kaum traf en wir uns auf derselben Station,
H erz liebster Prinz A lexander,
Da bläst schon zur A bf ahrt der Postilion,
Und bläst uns schon auseinander.»

J oseph von Eichendorff , en av den tyska romantikens finaste lyri-
ker, har flera gånger dikt at om posthornsbläsande posti ljoner. En av
dessa Eichendorff s dikter heter »K urze Fahrt »:

»Posthorn, wie so k eck und f rölich
Brachst du einst den Morgen an!
Vor mir lag's so f ruhlingsselig,
Dass ich still au/ Lieder sann.

Dunk el rauscht es schon im Walde,
Wie so abenk uhl wir d's hier,
Schwager, stoss'in's H orn wie balde
Sind auch w ir im N achtquartier.»

I V . Inom de nord isk a länderna anv ända posthorn.

1. S v e n s k a p o s t h o r n.
1600-talet .

D e kungliga svenska brevbuden, kurirerna och ämbetsmännen voro
från omkring 1540 försedda med va pen brickor. Före svenska post-
verkets inr ät t ande 1636 torde dock ej några brevbud i Sverige använt
signalhorn eller posthorn under sina färder. Första gängen man i va rt
land hör t alas om posthorn är i postverkets födelseurkund, den t ryckta
kungliga förordningen av den 20 februari 1636. I först a paragrafen i
denna best ämdes, at t post iljon eller postbonde skulle  »sä snart han hörer
af f then ank om mande Posten blåsas i Posthornet, gör sigh f ärdigh t il
at strax anam ma bref w en af f honom ».  D et danska postverket grunda-
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des genom en kunglig dansk förordning av 1624. Men då i denna ej
nämnes något om posthorn, kan tagas för givet , att man i Sverige
hämtat iden med posthorn direkt frän Tyskland.

Relativt snart gjordes ansatser för att fä posthorn t illverk ade. Detta
framgär av en kunglig skrivelse frän maj 1636.1) I denna gavs order
t ill riks- och kammarråd att skaff a uniformer och posthorn av mässing
åt de postförare, som passerade städer. Men de, som reste enbart »under
gemene allmogen», ansågs ej behöva vare sig uniformer eller posthorn.
H ur posthornen skulle se ut hade postverkets chef at t ge beskd om.
1640 gavs order om utbetalning av 4 daler silvermynt för två posthorn,
som skulle levereras t ill postmästaren i N yköpin g.' ) Om vidare till-
ve:rkning av posthorn under 1600-talet ge bevarade postakter ej något
direkt besked. 1657 omtalade vice postmästaren Wulff N ilsson St räng
(närmaste man t ill postchefen), att postbönderna »i gemen» bett att få
posthorn.12) Kungl. Maj :t gav 1690 order åt Kanslikollegium, som post-
verket löd under, att av sparda statsmedel betala uniformsrockar,
vapenbrickor och posthorn av mässing ät postbönder i Skåne. Dittills
hade de ej haft annat än »gete- eller bockehorn».'%)

Postmästare Pett er Bruzell i Växiö omtalade 1692 i en rapport t ill
postverkets chef, at t i K ronobergs län förekom att barn redo med post
för postbönderna och att häst , med vilken ankommen post skulle
vidarebefordras, ibland ej stod redo utan fick sökas ute på bete.
O vanligt tycks det heller ej ha varit , att postböndern a sovo, dä postil -
jonen eller postbonden anlände, så att han måste blåsa med posthornet
»' / timme innan de upp vakna».' ) Det dröjde dock kanske ej sä länge
i verkligheten, innan de sovande vaknade. Postförarna hade säkerligen
inga klockor att kont rollera tiden med.

1695 skrev postmästare Erich Måne i Viborg i Finland t ill överpost-
direktören, at t postbönderna i Viborgs län ej hade posthorn av mässing
eller »annan ljudande malm» utan endast et t stycke med näver lindat
t rä, som lätt gistnade och gick sönder. Då dessa postbönder saknade
både vapenbrickor och posthorn, varmed de kunde legitimera sig, hände
det , att de överföllos av andra vägfarande. Kanslikollegium hade dock,
skrev vidare Måne, bestämt, at t postbonde skulle ha posthorn »hvarut i
han blåsa skall, när någon honom möter på vägen och han nalkas om-
bytesställen .» "") H ärmed underförstätt att det var chefens för post-
ve rket skyldighet se till att postbönderna fingo posthorn.

Den äldsta kända svenska avbildningen av posthorn finns i post-
chefen Johan Beijers vapensköld, avbildad i sigill (bild 5) ä ett i Post-
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museum förvarat brevomslag vilket Beijer sänt t ill rikskanslern M agnus
Gabriel de la Gardie. D et ena hornet i sigillet kommer en att tänka
på jägarhorn, det andra påminner om senare ti ders posthorn. Beijer
adlades 1654 och hans vapensköld torde ha utformats v id den t iden.

Bild 5. Postchef en J ohan Beijers adelsv apen.

Avt ryck av två stansar t ill postsigill f rän 16 0-talet , försedda med
posthorn, finnas på handlingar i R iksarkivet . D et ena fr ån Ienecop ia
( = J önköping) (bild 6) har t illkomstäret 1675 angivet i sigillet och
det andra fr ån Brahe stadtz (= Brahe stad) (bild 7) är förset t med t ill-
komstä ret 1684.1%)

Bild  6- 7.  Postk ontorssigill f rån 1600-talet.

Bild 8. I llust ration i tidningen »Sv ensk a
Post-R y ttaren ». 1683.

»Swenska Post-R ytt aren » för 1683 avbildas en ryt tare (bild 8)
som blåser i et t posthorn. F råga är dock om denna bild är svensk. D en
ka n vara hämtad fr ån T yskland.

Så vit t känt är, finnes nu ej något 1600-t als post horn i behåll. D ärför
kan man ej med säkerhet vet a, hur den t idens posthorn i verkligheten
sågo ut . Ty de posthorn f rän den t iden , v ilka avbildas, äro nog mer
eller mindre st iliserade.
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1700-talet.

1706 framhölls i Kanslikollegium det nödvändiga i at t post förarna,
då de i sporrst räck redo in på gatorna i Stockholm, blåste i sina horn,
så att folk kunde rädda sig undan. En olägenhet var det dock med
sädant posthorn sbläsande, nämligen att många då de hörde signalerna
rusade till postkontoret i gamla staden för att efterfr åga post . För at t
förhindra att folket genast kom in pa postkontoret , kund e, sade kolle-
giiherrarna, »betjenterne» därstädes en stund läsa port ar och dörrar.' ?)

Sedan början av 1600-t alet hade svenska postiljoner fört post mellan
Sverige och kont inenten över D anmark. Rätten t ill svenskarnas t rafik
genom Danmark var grundad på bestämmelser i den mellan Sverige
och D anmark 1541 i Brömsebro slutna freden. Tvister om denna rätt
uppstodo dock flera gånger. Så t . ex. klagade 1708 D anmarks sändebud
i Stockholm å danska generalpostamtets vägnar över att de svenska
posti ljonerna, som reste genom D anmark, beställde brev inom D anmark
och blåste i posthorn, dä de redo genom danska städer. I Kanslikolle-
gium, där denna fråga debatt erades, sades, att man skulle låta danska
sändebudet få del av överpostdirektö r Johan Schmedemans syn på
saken. ' ) Denne fr amhöll bet räffande de svenska postiljonernas post-
hornsblåsande i D anmark, att rätt en därt ill t illkom Sverige, som i
förmåga av fredsfördragen är berättigad att »hafwa och hålle sine fr ije
påster genom dannemark mellan Sweriges grentsor och H amburg och
blåsandet i pästhorn al tid föllier och competerar een rätt authoriserad
päst ».1) Int ressant är det att se vilken vikt man i vårt land tillmätt e
det svenska posthornsbläsandet i D anmark. Men man kan första, att
danskarna ej voro glada åt att höra svenska signaler inom sina städer.
Det är ej känt, vad result atet blev av diskussionen 1708 mellan Sverige
och D anmark om posthorn. Men 1721 omt alade överpostdirektören
H enrik Bunge, att de svenska postiljonerna, som redo genom D anmark,
var förbjudna, »säsom st ridande mot t rakt ater ,» att bläsa i posthorn. " )
T raktaterna var det fredsfördrag, som efter konung K arl X II :s k rig
den 3 juni 1720 slöts mellan Sverige och D anmark i F rederiksborg.
Längre fr am i t iden togs den svensk-danska posthornsfrågan upp

på nytt .
F ram till början av 1700-talet torde de av post förarna använda

posthornen av mässing ha anskaffats och bekostats av postverket . Men
när svenska statens finanser på grund av de långvariga krigen i början
av 1700-talet blevo sämre och sämre, fingo postfö rarn a själva betala
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sina blåsinst rument. 1708 kostade et t posthorn av massmg 5 t ill 6
kopparmynt per styck och 1710 var p riset 2 caroliner.21)

Konung K arl X II sökte som bekant under sina sista år at t t illsam-
mans med sin gunstl ing friherre G . H . Görtz på all t sät t skaff a pen-
ni g ar i den näst an tomma st atskassan. Ett medel härt ill t rodde de sig
ha funnit i sammanslagning av post- och gästgiveri väsendet . En stor-
st ilad plan härom gjordes upp , en plan som bl. a. innebar inrät t ande
av passagerare- och p akett rafik med postäkdon och särskilda snabbt
ridande poster. Om allt det t a gavs den 10 februari 1718 ut en kunglig
förordning, som t rycktes både i kvartsformat och i et t exep tio nellt
stort pl akat format.

I förordn ingen föresk revs bl. a. at t post iljonerna skulle ha posthornet
hängande i et t gult och blåt t snöre om vänst ra axeln och »rännposten»
i et t om halsen knutet snöre. Vidare bestämdes at t all a and ra poster
skulle vika ur vägen när ryt tare- och rännposterna blåste på särskilt
sät t . Bröte post iljonerna mot föresk rifterna om posthornens använd-
r ing, skulle posthällarna, under vilka post iljonern a närm ast lödo, böta
50 daler silvermynt, som angivaren och postverkets chef sedan fingo
dela. D e felande post iljonerna skull e bliva »med K roppen afstr affad .
D et var hårda st raff för ej större förseelser. Böta fick även andra
vägfarande, om de använde posthorn. N är p aket-, ständiga-, ry tt are-
och rännposterna blåste i posthorn, skull e stads- och tullport ar öppnas
nattet id, däremot ej för rid- och ext raposterna.

Sek reteraren i K arl X II :s fältkansli fr iherre O lof Cederst röm, som
senare blev riksråd, sk rev i börj an av 1718 t ill överpostdirektör Bunge,
at t posti ljonerna borde blåsa i sina horn på 6 olika sät t , »förmenandes
detta bäst kunna ske igenom vissa t al pa kort are eller längre anstöt ar,
samt grö fre och gra nnare toner eller lä tar». ") I sit t svar t ill Ceder-
st röm omtalar Bunge,23) at t han i enlighet med av K arl X II given order,
l ät it förfärdiga 6 sä rskilda sätt at t stöta i posthornet t il at ätski llia
posterne frän hwarandra». D e sex posterna voro : »P aket Posten,
Ständiga Posten, R yttare Posten, R änn Posten, R id Posten och Ext ra
Posten». Bunge önskade vet a, om konungen gillade hans förslag. Sak-
kunnigt omdöme om dem kunde konungen få , sk rev Bunge, av kammar-
herre von D uben, som varit anst älld i hovkapellet . Bunge fr amhöll,
at t det varit svårt få fr am sex olika signaler, dä posthornen ej hade
fler än två toner. I vänt an på besked fr ån konungen hade Bunge
antagit en yngling, som undervisats i posthorn sbläsande av en musikant .
D enne yngling t änkte Bunge taga med sig på tjänsteresor, för at t han
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Bild 9. Posth o rnssignaler f rån början av 1700- talet .

skulle lära postiljonerna blåsandets konst . Tydligt är att kungen god-
kände Bunges signalförslag, ty detta t rycktes 1718 (bild 9). Men man
häpnar över att kungen, som hade stora ständigt växande bekymmer
för landet , besvärades med en sådan bagatell som fr ågor om post-

signaler.
T rots nödtiderna gick man 1718 med stor energi in för samman-
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Bild 10. »H uv udet» till ett nummer av den sv enska
statliga tidningen, som under v äx lande namn utgiv its

sedan 1643.

slagningen av post- och gästgiveriväsendet och för att de nya posterna
skulle komma igång. 1718 beställdes och betaltes i förskott tillverk-
ningen av ej mindre än 2 000 posthorn. Kontrakt hade gjort s upp
med en direktör Mathiesen om leverans av dessa posthorn fr ån
Vi sterä s och Skultuna." ) Tillverkningen gick dock ej sä snabbt, väl
delvis beroende på att förordningen om post- och gästgiveriväsendets
sammanslagning upphävdes kort efter Karl X II :s död den 30 november
1718.

År 1722 fick överpostdirektören t illständ av Kanslikollegium att
av de 1718 beställda och senare levererade posthornen utdela två till
varje postbonde, som ej hade nägot horn." ) N ägra av dessa horn sändes
1723 t ill H elsingfors. Men postmästaren där, Sven Sillcke, meddelade
1727 at t postbönderna voro missnöjda med dem, då de voro små och ej
gävo ifrän sig något ljud. På Sillckes skrivelse antecknade överpost-
direktör H enrik Bunge, att »Posthornen äro fullkommeligen gode och
på bästa sättet gjorde efft er utl ändske maneret , men lära bönderna intet
kunna rätt stöta i dem, emedan de äro hårt blåste.»26) Till 1724 hade av
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de förut omtalade 2 00 posth ornen levererats 1 361. ) Detta antal hade
dock tydligen ej räckt t ill alla post iljoner och postbönder. Postmästaren
i Villmanst rand i Finland, D . Lin deroth, omtalade nämligen 1724, att
postböndern a där i t rakten ej hade posthorn av mässing utan endast

»bock- och oxehorn ».7 )
1737 sk rev överpostdirektör J. F . von Schantz t ill postmästare E. E.

Bång i Vänersborg, at t denne skulle få ett antal posthorn , sä snart »Sli de
Före infaller» och nägon »K iöpman reser t ilbakaes åt H r Post Inspek-

Bild 11. Öv erpost-
direk törens sigill. 1708.

torens ort v ill åtaga sig samma posthorns fort skaff ande.» 28) D etta ger
en utmärkt bild av de svårigheter, som v id t iden ifr åga och långt
senare fanns, då det blott gällde t ransport av några t iotal posth orn
fr ån Stockholm och ej längre än t ill Vänersborg. Först måste det vara
släd före och sedan gällde det at t få t ag i någon köpman, som var i
Stockholm, som skulle fara västerut mot Vänersborg, och som var
v ill ig åtaga sig tr ansport en av posthornen. T ydligen gick det inom
nagra mänader at t fä t ag i en köpman som förde postho rnen t ill Väners-
borg. Ty 1738 begärde en köpman hos överpostdirek tören att få betalt
för t ransport t ill Vänersborg. Men det fick han ej då , utan endast t ill-
sägelse at t påminna om ersät tning nästa gång han kom till Sto ckholm. " ")

17 40 sk rev överpostdi rektör von Schantz t ill postmästare Gabriel
Wessman i H elsingfors, at t denne skulle få 50 posthorn , sä snart han
kunde ordna lägenhet för beford ran av dessa posthorn , vilket väl så

smäningom lyckades."")
I et t t ryckt cirkulär f rän överpostdirektör Leonh ard von Kli nkow-

ström av den 6 juni 17 45 lämnas föresk rifter om posthornens använd-
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ning. Post förarna skulle »enär the nägon under Postens förande i wägen
möter eller nalkas ti l nästföljande Posthemmanet eller ombytes stället ,
altjemt bläsa i Posthorn et » samt även vid ankomst t ill eller avresa
fränp ostkon tor»f ör rätta med Posth ornet then anbefalte bl ä sningen».

1745 och 1746 var det på tal att inköpa ett större antal posthorn.
Skultuna bruk, som tillverkat posthorn 1718, hade erbjudit sig att
leverera sådana till ett p ris av 4 ½ daler kopparmynt stycket . Aven
fr ån andra bruk hade anbud inf ordrats. Overpostdirekt ör von Klin-
kowström beräknade, att det all t som allt behövdes 700 posthorn.
H an nämnde även, att folk i städerna klagat över, att postfö rare, i
saknad av posthorn, ej signalerade sin ankomst. Posten kom på den
t iden mycket oregelbundet . D ärför ville folk gärna få vetskap om
postens ankomst genom posthornssignaler. Postbönder hade enligt
von Klinkowström fr amhållit , att deras drängar ej kunde vara färdiga
att omedelbart föra post vidare, då ankommande postförare ej hade
posthorn at t signalera med.3 1)

Antagligt är, att ej så fä posthorn inköpts vid mitten av 1700-talet.
Ty annars hade överpostdirektör von Klinkowströ m ej 1746 kunnat
avtala med en skeppare om t ransport från Stockholm t ill Arboga av
ej mindre än 34 posthorn, avsedda att vidaresändas till postmästaren
i O rebro.%>) 1799 omtalas inköp av 149 posthorn fr än N yköp ings
Mässings Bruk till ett p ris av 32 skillin g per styck. Samma pris skulle
betalas för senare gjorda beställningar. ")

Tidigare har nämnts, att det enligt den mellan Sverige och D anmark
den 3 juni 1720 avslutade fredstrak taten ej var t illåtet för de svenska
post iljoner, som reste genom D anmark, att blåsa i posthorn. Samma
förbud gällde enligt f redstraktaten för de danska posti ljoner, som
förde post genom Sverige t ill och från N orge. 1798 hade man emellert id
på. ömse håll insett, att det ej var lämpligt med dessa förbud. I en
t ryckt kunglig svensk förordning (bild 12) av den 14 september 1798
sägs härom : at t det »hädanefter är de kongl. Danske Postilloner til läti t
på deras passage genom Swerige t il och ifrån N orrige föra och blåsa
i Posthornet , emot det H ans Kongl . D anska Maj :t försäkr at Oss om
reciprocitetens i akt tagande i anseende til Wåra Postilloner, då de
föra Posten igenom de Kongl. D anska Stat erne ti l och ifrån H am-
burg». )

Flera avbildningar av posthornsbläsande postiljoner pa 1700-talet
äro bevarade bl. a. å »Stockholmske Post Tidender» från 1707 och
1714 (bild 10). I en del postsigill från 1700-talet förekomma posthor n
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posthorn då de f ärdad es med p ost genom Danmark resp .

Sv erige. I Postmuseum .

hängande i band. Bild 11 visar överpostdirektörens sigill från 1708.
Posthorn torde under 1700-talet ha förekommit på postkontorsskylt ar.
En i Postmuseum utställd skylt , som befriats fr ån t re påmålningar, är
av allt att döma fr ån senare delen av 1700-talet. Et t platt posthorn
h:inger vid denna skylt .

H ur sågo posthornen ut på 1700-talet ? De, som t illverkades på
K arl X II :s order 1718 och åren närmast därefter, voro, vilket förut
omtalats, små i förhållande till t idigare fr amställda. N ågot posthorn
fr ån 1700-talet är t roligen ej bevarat till vår t id.
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1800-talet .

1811 omtalas, at t posthorn i flera år t ill verka ts av N yköpings
Messingsbruk, vars chef var kommerserådet Morsing. För dessa horn
hade åren närmast innan betalts 28 skill ing per styck . Sistnämnda år
bestämdes p riset t ill 40 skilling per styck och 1815 t ill en riksdaler. )

I ett tr yck t cirkulär av den 13 sep tember 1816 frän överpostdirektör
W. C arpelan best ämdes, at t post förarna skulle »ifrän ankomsten til l
Städernas T ullar ända t ill Post-Contoiret , äfvensom derifrän till andra
T ullen, blåsa i Posthornet , hvarigenom Städernas innevånare sät tes i
t illf älle bemärk a», hur länge postförarna uppehöllos v id postkontoren.
Tvivelakt igt är det dock om denna kont roll , som allmänheten skulle
utöva, blev t ill någon verklig nytt a.

I inledningen omtalades, at t de tyska postiljonerna under förra
hälften av 1800-talet hade t rumpeter ist ället för posthorn. I Sverige
tog man eft er denna sed . N är p recis kan dock ej sägas, men före 1825
mäste det dock ha varit , ty pä balkongen t ill posthuset Lilla N ygatan 6,
v ilken fast ighet blev färdig sistnämnda år, finnes ett ornament, riks-
vapnet t re k ronor fl ankerat av två t rumpeter (bild 13). Man torde
nämligen k unna taga för givet , att t rumpeter ej skulle ha använts som
emblem på et t posthus, om postföra rne v id t iden ifr åga använt enbart
posthorn . En postiljon ä en teckning fr ån 1841 har en trumpet hängande
över axeln (bild 14). T rumpeter användes av postiljon erna och posthorn
av postbönderna. D etta f ramgär av et t 1856 avslutat kontra kt mellan
postverket och en fabrikör N . U . Stenius om leverans av »Posti ljons-

Bild 13. Ornament med postt rumpeter a balk ongen till Postmuseum. 1820-talet .
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Bild 14. Postsk juts. Postiljonen har p ost t rump et . T eck ning

f rån 184 1 av G . L. Silf v erstolp e. I Postm useum .

Trumpeter» för 4 riksdaler stycket samt »Post förare-H orn» för 1 rik s-
daler och 36 skilling.36) I sistnämnda p ris ingick »Postföraremärken»
till gehänget till posthornet. Med post föraremärken avsågs vapen-
brickor, som också omtalas hörande t ill t rumpet remmen.36)

Vissa hemmans, de s. k . posthemmanen, skyldighet , vilken t illkom
1636, att befordra post upphävdes fr . o. m. 1870 års utgång. Alla på
posthemmanen befintliga posthorn skulle därför äterlevereras til l post-
verket. 205 posthorn, som ej kunde tillrätt askaffas, fin go enligt beslut
av Kungl. Maj :t avföras u r postverkets räkenskaper."7)

I ett postverkets cirkulär fr ån den 4 juni 1877 sägs, att posti ljon
skulle blåsa i t rumpet före postdiligens avgång. Vid denna t id voro
s!Uedes postt rumpeter fortfarande i bruk. På 1870-talet torde dock en
del postiljoner ha börjat använda posthorn. Mot slutet av 1800-talet
användes ej längre t rumpeter inom postverket .

H är återges t ryckta posthornssignaler (bild 15 ), vilka enligt upp-
gift av posthistorikern, postmästare Teodor H olm, använts in på 1870-
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Bild 15. Posthornssignaler f rån mitt en av 1800-talet.

talet . 1 var signal för ankomst t ill och 2 för av resa fr än postanstalt .
1800-t alet s postskylt ar ha som regel posthorn (bild 16 ), antingen som
huvudmotiv eller detalj av motiv .

U nder t iden 1844 1906 hade postverkets egna ängfart yg flaggor
med posthorn i. H ornen med k ronor över hade skilda t ider olika p latser
på fl aggorna : mitt i, längst ned t ill vänster och högst upp t ill vänster.
A.ven p rivata fart yg, som fr aktade post , f ingo 1838- 1844 och 1897
1906 ha k rönta posthorn i sina fl aggor. Från 1907, då inga emblem

Bild 16. Postk ontorssk y lt f rän mitten av
1800-talet. I Postmuseum .
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Bild 17- 18. Papperssigill f rån senare delen av 1800-talet.

få finnas i de svenska flaggorna, ha postförande fart yg standert med
krönta horn. A.ven under 1800-talet förekom posthorn som emblem
i av postkontor använda sigillstansar. Från 1868 och et t stycke in på
1900-talet användes papperssigill inom postverket . Två såd; na sigill
vari förekomma posthorn, avbildas här (bild 17 och 18).

I Postmusei samlingar finns många posthorn av skilda typer (bild
19). Så gott som alla av dem torde ha varit i bruk under 1800-t alet .
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Bild 19. Sv ensk a posthorn f r/in senare
delen av 1800-talet . I Postmuseum .
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1900-talet .

Enligt under 1910- och 1920-talen gäl lande inst ruktioner skulle lands-
vägspostiljon under sina färder ha med sig posthorn (vilka under 1900-
talet helt omotiverat fingo ett nytt namn, signalhorn) . Postiljonen
skulle blåsa i hornet vid avresa från eller ankomst till postanstalt eller
t ill ställe där lösväska eller försändelser skulle avlämnas eller avhämtas.
Signal skulle också ges åt andra vägfarande för att erhålla till räckligt
ut rymme på väg. Postdirektö r hade att avgöra om postförare eller
lantbrevbärare skulle erhälla posthorn. För lantbrevbärare gällde i
huvudsak samma föreskrifter angående användning av posthorn som
för landsvägsposti ljon.

Under 1930-talet räkade posthornen allt mer ur bruk. 1934 redo-
visades i postverkets inventarieräkenskaper 17+posthorn. N umera till-
höra posthornen nästan helt det förgångna. Som ett kuriosum kan
nämnas att en lantbrevbärare, August H allbom, på Gotland (bild 20),
1950 blåste i posthorn under sina färder med häst och vagn. Post-
mästare Tore Eriksson i K iruna omtalade 1955, att lantbrevbäraren ä
Sveriges nord ligaste lantbrevbäringslinje, Karesuando Kummavuopio,
färdas med motorcykel på landsväg på den finska sidan av Torneälv,
då väg saknas på den svenska sidan. D å denna lantbrevbärare sommar-
tiden måste över älven till den svenska sidan för att avlämna post,
använder han en egen båt, som han söker gömma i st randbuskarna.
Men har någon lånat den, signalerar han med si t t posthorn, och då
kommer man fr ån svenska sidan med båt och för honom över
(bild 21).

Bild 20. A kand e lane-
brev bärare blåser i post-

horn. 1950.
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Bild 2 1. Lantbrev bäraren pa linjen Karesuando K ummav uopio signalerar ef ter bat,
som sk all f öra honom öv er T orneälv.

De under 1900-talet tillverkade postskyltarn a ha som regel enbart
krönta posthorn som mot iv. På 1920-talet iv rade förste intendenten
fr iherre Johannes Rudbeck för att de som emblem i olika sammanhang
använda posthornen skulle ha en st ilfull ut formning och riktig place-
ring. Som följd härav uppdrog Generalpoststyrelsen ät p rofessor Olle
H jortzberg att rita ett krönt posthorn (bild 22). A papperet, varä detta
horn ritats, har generaldirektör Anders O rne tecknat sitt godkännande.
Friherr e Rudbeck hävdade att posthorn skulle avbildas så, att mun-
stycket alltid skulle vara t ill höger. Å standert skulle, så menade Rud-
bcck, munstycket dock alltid vara riktat mot stången och ljudöpp-
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Bild 22. Teck ning av posthorn. 1937.
I Postmuseum.

ningen säledes mot standertens spets. Postho rn, som mälats ä postbilar,
ha ljudöppnin gen rikt ad fr amät.

I en del av postverket s bussar i N orrl and har sat ts in signalhorn med
toner liknande de gamla posthornssignalerna. Men de verk liga post-
hornen, vars toner otaliga människor under fl era hundra år gladdes
åt , ha säkerl igen för all t id upp hört at t ljuda ä gator och vägar.

2. D a n s k a p o s t h o r n .

D en äldst a kända avbildningen av en post rytt are, som blåser i et t
horn, finnes p å et t exemplar av en i Köbenhavn 1662 utgiven t idning
,,Europaeische Wochenliche Zeitung». H ur uvida det ta skall förest älla
en dansk post ryt t are kan dock ej bestämt sägas. På en smedja i Vaaben-
sted nära Saksköbing ha r sutt it en vindflöjel (bild 23) med å rt alet 1663
och med en post ryt tare, som blåser i et t horn. D enna flöjel t illhör nu
Post- och Telegrafmuseum i K öbenhavn.
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Första gången det i bevarade danska post akte r talas om posthorn
är i några kontrakt från 1704. I dessa sägs, att post ryttarna skulle vara
försedda med posthorn »hvori de ti lbörligen ma kunne blaese». 1728
föreskrevs, att kuskarna på åkande poster skulle ha uniformer och
posthorn. Samma bestämmelse upprepades 1781 och då bestämdes även
att alla skulle vika ur vägen, då de mötte post förare, som voro klädda
i uniform eller hade vapenbricka och som på ett avstånd av 20 t ill 30
steg gav sin ankomst tillkänna genom att blåsa i posthorn.

Konung Christian VII ut färdade den 27 januari 1804 »Forordnin g
angaaende Befordringsvaesenet i D anmark», vilken förordning inne-
haller följande bestämmelser om posthornens användn ing: »Postkarl ene
skulle blaese i Posthornet saavel ved Afreisen som ved Ankomsten, saa
og underveis, hvor der ere hule og snevre Veie, hvilket ogsaa bör skee,
naar de möde andre Vogne, som efter Forsk rivte n bör vige af Veien ; dog
bör de blaese betids, og i en Frastand af 20 a 30 Skridt , paa det de
Mödende kunne have Tid nok til beqvemme lig at vige.

Efterl ade de enten gandske at blaese, eller det ikke skeer beti ds,
skulle Postkarl ene vige ti l höire Side, og give de Mödende halv Vei;
ligesom de og, naar de reise tilbage med ledig Vogn eller H este, ei al lene
bör vige af Veien for andre Vognmaend eller Postkarle, som have

Bild 23. D ansk post ry t tare m ed p osth orn . 1663.
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Fragt ; men de maa i dett e Tilfaelde ei heller understaa dem i at blaese
i Posthornet , for derved at tvinge andre t il at vige af Veien for dem».

Anmärkningsvärt är, jämfört med svenska förhållanden, att om
diligenskusk eller post ryt tare ej i t id vid möte med andra vägfarande
blåste i posthorn, måste de förra i första hand vika till sidan. Den post-
diligenskusk eller post ryttare, som ej hade passagerare eller post med
sig, fick ej signalera med posthorn.

Bild 24. Dansk t posthorn f rän senare delen
av 18 0-talet.

Åtskill iga post iljoner uppnådde verklig färdighet i att blåsa i post-
horn. Men somliga postiljoner ästadkommo vid sin blåsning, efter vad
som påstods i ett nr av tidningen Kjöbenhavnsposten för 1835, ej annat
än oljud. I åtskilliga fall berodde detta på att posthornen voro i allt
annat än gott skick. Somliga horn voro halva, andra hade flera hål
och en del voro så t illplattade, att man, hur mycket man än blåste, ej
kunde få fr am ett ljud.

1843 utgavs ett litet häfte med posthornssignaler. H äftet utsändes
till uppsyningsmännen för t ransportväsendet med order se till att posti l-
jonerna flit igt övade sig i att bläsa i hornen. Dett a häft e innehäller 20
nummer. N r 1- 4 var igenkänningssignaler för skilda poster : kurirer
och stafetter, ext ra poster, paketposter samt personposter och diligenser.
N r 5 var signal t ill andra vägfarande att vika av vägen och nr 6 upp-
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maning t ill resande att int aga sina p latser i diligens. D äreft er följde
en aria, »D as Mantellied», nägra galopper och marscher samt t ill slut
fy ra sångmelodier, bl. a. »H erlig en Sommern at » och »Vor gamle C aro

holdt en Stöj».
Alla svenska posthorn torde ha t illverkats inom landet . Men så har

förhållandena ej allt id varit i D anmark . 1771 inköptes 4 posthorn
fr ån H amburg och 1850 meddelades i et t post alt cirkulär, at t kuskarna
på diligenserna kunde få köpa från utl andet anskaffade postt rumpeter.
P ostförare i D anmark ha således, liksom i Tyskland och Sverige, en
t id använt t rumpeter istället för horn. Men något mera är ej känt om
de danska postt rumpeterna.

Ett Post- och T elegrafmuseet i K öbenhavn t illhörigt posthor n (bild

24) är fr ån 1800-t alet .
I D anmark försvunna så småningom de posthornsbläsande postil -

jonerna. Många, som mindes postsignalerna, saknade dem, så t . ex. den
danske diktaren R olf H arboe, som 1891 sk rev en dik t , »Den gamle
Postvogn ». Tvä av de sex verserna i denna dik t lyda så här :

»M ed Embeds-A lv or han t rutted ,

han arrligt og redeligt sled ;
begge hans K inder de st rutt ed
som sk ul le de sp raenges derv ed ;
og disse sk rattende T oner,
der ov er hv erand re f aldt,
de v ar mig Julesignalet
det bedste, jeg k end te af alt.

Og naermer v i os til By en,
saa sk ingrer Dampf löjtens H y l
som om der m od T rom mehinden

blev ret tet en sleben Syl.
N ej det v ar en anden V elk omst,
i gamle Dage v i böd,
naar Sörens ly stige T oner
ud ov er Landsk abet löd ».
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3. F i n s k a p o s t h o r n .

I avsnittet om Svenska posthorn har omtalats, att postmästare klagat
över att postbönder i Finland saknade posthorn. Men det har också
nämnts, att sådana signalhorn sänts till Finland.

Postchefen Ladau föresk rev 1819 att post förare skulle ha med sig
posthorn, med vilka de skulle signalera åt mötande. Signal skulle även
ges pa en halv versts avstand frän den pl at s, där posthästar skulle bytas,

Bild 25. Finsk t posthorn. 1800-talet.

sä att de nya hästarna snabb t kunde stä färdiga. Postförare , som an-
lände till stad, skulle tillkännagiva sin ankomst genom att blåsa i
posthorn.

1852 anskaffades ett antal posthorn frän Tyskland. D åvarande post-
chefen Wulffert, som var känd för konstnärliga int ressen, hemställde
hos senaten att 10 postiljoner skulle få undervisning i posthorns-
blåsande. Men detta avslogs.

Ett posthorn frän 1800-talet (bild 25) tillhör finska postmuseet .

4. I s 1 ä n d s k a p o s t h o r n.

N ägra generella föreskrifter om posthorn, vare sig t ryckta eller
ot ryckta, ha ej förekommit på Island. Fram till slutet av 1920-talet
hade lanrpostbuden på Island som regel posthorn, vilka de blåste i,
då de närmade sig plats där post skulle avlämnas. H ornen användes
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även för at t t illkalla hjälp , om de råkat
i svårigheter under sina färder. Posten
föres numera på I sland huvudsakligen
med kust fart yg, bil eller flyg. Endast et t
få tal avlägsna p lat ser har gående eller
ridande postbud, v ilka fort farande an-
vända posthorn av den typ , som bil d 26
vIsar.

Bild  26.  I slän dsk t posthorn. 1900-talet.

5. N o r s k a p o s t h o r n.

D en äldst a uppgiften om norska posthorn finner man i en av Gene-
ralpostamtet i Köbenhavn den 29 augusti 1730 ut färdad try ckt kun-
görelse. I denna omtalas at t för de norska postbönderna anskaffat s
»Posthorner og Skildter ». D e senare lika med vapenbrickor. Både post-
hornen och vapenb rickorna skulle som »Inventari um» förvaras i post-
gå rdarna. Allt id när postbönderna förde post , skulle de ha båda
nämnda föremål med sig - »og naar de kommer i enge P ladser emellem
K lipperne eller anderstaeds, da at blaese udi Posthornerne, at hvo som
dem der maatt e möde, kunde vide at lade dem P lads til at forbie
passere» - »Ligeledes haver Post-Bön derne og ved Blaesen i Post-
hornerne deris Ankomst t il P ost-Gaarderne, hvor Postens O mvexling
skeer, saa og underveys, hvor Post-Aabnere ere, og i Staederne, hvor
P ost-CO N TO IR ER N E befindes (hvor de og skal blaese naar de derfra
afgaar) forud at ti lkiendegive paa det at Vedkommande st raxen kunde

v aere ti lreede.»
Anmärkn ingsvärt är, at t , t rots at t N orge länge t illhörde D anmark,

posten i N orge ej som i D anmark beford rades av särsk ilt anställda
p ostkarlar» eller posti ljoner ut an enbart av postbönder. I N orge har
man kanske fätt iden om anstäl lande av postbönder fr än värt land.
Skillnaden mellan Sverige och N orge var dock att på huvudlinjerna i
värt land posti ljoner tra nsporte rade posten pa häst ar ti llhöriga post-
bönder. N ägra posti ljoner fanns ej i äldre t ider i N orge. Men från
mi tte n av 1700-t alet fick var postbon de en eller tva »postk arlar» t ill

hjälp v id postföringen.
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Bild 27. Bild 28.

Bild 29. Bild 30.

Bild 27 30. N orska posthom . 1700 1900-talen. T illhör norska postmuseet.

I intet av de andra nordiska länderna ha så gamla posthorn bl ivit
bevarade som i N orge. U r postmuseets i O slo stora samling av posthorn
visas några på bilderna 27- 30. N r 27 från mit ten av 1700-talet är
i koppar. D et ursp rungliga munstycket har ersatt s av ett i ben utskuret
munstycke. N r 28 är av mässing och fr ån 1750- 1800, n r 29 i koppar
fr ån 1800- 1850 och nr 30 av mässing, av en typ som varit i bruk
från mitt en av 1800-talet och in i vår t id.

Källskri f ter.

1. Att slaktarposterna hade stor omfattning framga r bl. a. av en skrivelse r
1597 från kejsar Rudolf I I. I denna skrivelse sägs, att slaktarna »Briefe und
anderc Sachen bei Tag und N acht durch cigene Ross und Boten auf und ab-
fuhren.» Ätergivet i »Poststammbuch». Berlin 1877.

2. U r »Chron ik der alten Reichsstadt Meiningen in Schwaben», omni mnt i »Zeit -
tafel zur Geschichte des Post - und Fernm eldewesens». Goslar 1953.

3. I ett it alienskt arbete, »D irezione pe viaggiatori in I talia» etc. av Carlo Barbieri.
Bologna 1772, förekommer bild 2.
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4. »Anleitun g zum Trompetblaser fur die Königlich Preussischen Post illone» etc.

Berl in 1848.
5. »Romanus discursus juridicus de Post is.» J ena 1664.
6. Flera uppgifter i in·ledningen ha hämtats  f rän  »Posthornschule und Posthorn.

Taschenliederbuch». Av Friedr. Gumbert och Karl Thieme. Leipzig 1903.
7. U pp gifterna i avdelningarna om posthornens konst ruk t ion och musikaliska möj-

ligheter och om musik insp irerad av post och posthorn ha i stor ut st räck ning
hämtats frän en ar t ikel »Posten i musiken » av Pat rik Vretblad i »Posten i

fornt id och nutid », Stockholm 1924.
8. Ett ex. dä rav i Postmuseum.
9. »Poststammb uch. Eine Sammlung von Liedern und Gedichten . Aufsätzen» etc.

Berlin 1877.
10. 1636 12/ 5. Riksregistraturet i R iksark ivet .
11. 1640 27 / 4. Bemyndigande från Kammarkollegium, Kammarark ivet.
12. 1657 (datum?). Rap port fr ån vice postmästaren , R iksark ivet.

13. 1690 7 / 11. Kungl. sk rivelse i R iksark ivet.
14. 1692 . 22/ 10. Sk rivelse fr ån postmästare P . Bruzell, Växiö, i överpostd irektörens

ark iv, R iksark ivet.
15. 1695 ?/ 11. Skrivelse fr ån postmästare E. Mäne, Viborg, i övcrpostd irek törens

ark iv, R iksark ivet.
16. Se »Sigillstampar, sigill och försegling  inom  svenska postverket», av P aul Ger -

hard H eur gren. Stockholm 1927.
17. 1706 2/ 11. Kanslikollegii protokoll, R iksark ivet.

18. 1708 30/ 6. » » »

19. 1708 9/ 7. O verpostdirektörens regist ratur, i K . Generalpoststyrelsen .
20. 1721 31/ 5. Memorial i överpostdirektörens regist ratur, K . Generalpoststyrelsen.
2 1. 1708 31/ 8 och 17/ 10 samt 1710 4/ 7. Sk rivelser i överpostd irektörens registra tur,

K . Generalpoststy relsen .
22. 1718 24/ 2. Sk rivelse fr ån 0 . Cederström, i överpostdirektörens ark iv, R iks-

ark ivet.
23. 1718 19/ 3. Brev från H . Bunge, i Postmuseum.
24. 1723 5/ 12 och 1724 23/ 4. O verpostdirektörens regist ratur, K . Generalpost-

styrelsen.
25. 1722 12/ 4. Memorial frän överpostd irektören, bl and kungliga brev , K. General-

poststyrelsen.
26. 1727 16/ 1. Sk rivelse frän posti nspektoren i H elsingfors, överpostdirektörens

ark iv, R iksark ivet.
27. 1724 28/ 11. Sk rivelse fr ån postmästaren i Villmanst rand, överpostdirektörens

arkiv, R iksark ivet .
28. 1737 23/ 11. Sk rivelse i överpostdirektörens regist ratur, K . Generalpoststyrelsen.
29. 1738 10/ 7. Sk rivelse i överpostdirek törens regist ratur, K . Generalpoststyrelsen .

30. 1740 1/ 7. » » , » »
31. 1745 4/ 7 och 23/ 7 samt 1746 20/ 1. O verpostdi rektörens registratu r, K . General-

poststyrelsen.
32. 1746 30/ 8. Overpostdirek törens registratur, K . Generalpoststyrelsen.
33. 1799 20/ 8 och 8/ 10. Kun gl. skrivelse, K . Generalpoststyrelsen.
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34. 1798 14/ 9. Tryckt kungörelse. Enda kända ex. i Postmuseum.
35. 1811 16/ 10. Tryckt cirkulär f rän överpostdir ektö ren och 1815 22/ 11 Kungl.

skrivelse, K. Generalpoststyrelsen.
36. 1856 3/ 11. Kont rakt i K. Generalpoststyrelsens registratur.
37. 1871 17 / 12. Bland skrivelser t ill postkontoret i Grisslehamn, K. Genera lpost-

styrelsen.

Uppgifter om de övriga nordiska ländern as posthorn ha lämnats,
för D anmark av museiinspektör E. Th. Björn, för Finland av chefen för
postmuseet i H elsingfors, N iilo Kuseleonen, för Island av postmästaren
i Reykjavik och för N orge av chefen för postmuseet i Oslo, byråchef
E. Tommelstad.
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