
JAKOB W ALLRAVES DILIGEN STRAFIK

PA 172o-TALET DEN FORSTA

DILIGEN ST RAFIKEN I SVERIGE*

av Paul Gerhard H eurgren

Kont rollör Johan Lange va r, som redan omtalats, den förste som
sökte sät ta i gång diligenst rafik inom Sverige. Men den förste, som
lyckades därmed, var J akob Wall rave. H ans fader, H erman Wall rave,
som var lant räntmästare, hade adlats. J akob Wall rave var född 1688,
blev student i Uppsala 1702, däreft er askultant i Kammarkollegium och
sedan kanslist i reduktions- och likvidat ionskomm ission en. 1718 reste
han t ill Tyskland och återkom därifrån efter några år. I slutet av 1721
eller början av 1722 sk rev Wall rave t ill K ungl. Majt och begärde at t
få ordna t raf ik med postvagnar. I en sk rivelse av 17 januari 1722 fr ån
överpostdi rektör H enri k Bunge t ill K anslikollegium lämnas utförl igt
besked om innehållet i Wallraves skri velse. D å dett a är av gansk a stort
int resse, citeras de två första av de sju punkterna i överpostdi rek törens

referat .
»1. Berät tar han» (Wallrave) »att han funnit v id resor ut i and re Ri j-

ken p ractiseras t ill undersätarn es märk eliga förkofra n och förmähn det
den inr ät tningen med påst eller fohrvagnar, är öfvermättan fördelaktig,
t ill de resandes commodite, så väl som till gästgifvarne s nytt a under de

resandes förplägning.
2. T vifl an kan intet at en sådan in rätt ning här i R ijket , hvarest den

här t ill ej varit p racti cerat, kunde ej allenast hafva samma nytt a och
vä rden, så at communicat ion städerna emellan med förslor och resor,
som härt ill i mainqvement af sådane vagnar varit sä godt som stängd,
skulle nu blifva mer öpne t ill deras inr ikes handels och närings märke-
liga befrämiande, utan ock det som än mera ä r, lända landets och all-

Denna art ikel utgör ett utbrutet kapitel ur P aul Gerhard H eurgrens manuskript
ti ll v erket »Svensk hi stdi ligenst rafik under 1600- och 1700-talet», v ilket utarbetat s
pa uppd rag av Genera lpoststyrelsen och som välvilligt ställts ti ll Post ryt tarens för-
fogande a v författ aren.
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mänhctens lijsa, så och de längst ifrän gästgif vare gärdarn e aflägsne häl-
len k unna ind ragas och afskaff as, och bonden intet förledes onödig t vijs
uppehålla ifrån sit t landtbruk, hvaröfver allmänt i landet skall k lagas.»

Som av det citerade fr amgår, t rodde Wall rave, att den av honom
p lanerade diligenst raf iken skulle vara t ill gagn för resande, gästgivare
och bönder. För de sistnämnda var det mången gång svårt att hela
dagar vara tvungna a t t v id gästgi va regä rdar vänt a pä resand e at t
skjutsa. D ä rför hoppades Wall rave, at t om hans planerade diligens-
t rafik kom i gång, längre bort frän gästgivaregärdar boende bönder
skulle kunna slippa hä llskjuts, som ifr ågavarande sky ldighet a llmänt
kallades. D essa bestämmelser om hällskjuts vällade ej sällan resande,
gästgivare och bönder besvär och t råkigheter. D et framgår t . ex . av en
a v landshövdingen i Stockholms län Tur e Bielke 7 februa ri 1717 utfär-
dad t ryckt kungörelse. I denna sägs att a llmogen, som va r »sammansatte
och roterade» t ill at t hålla hästa r vid gästgi f varegärdarna var ovill iga
t ill denna tjänst . O ch de brukade komma först på morgnarna, istället
för att , vilket de var sky ld iga, infinna sig med hästar och vagnar vid
gästgiva regå rdarna på kvällarna för att sedan stanna där et t dygn. På
grund hä rav blev resande, som anlände nattet id, och som ej omedelba rt
k unde få skjut s, ibland så förargade, a t t de ställde t ill slagsmål. Gäst-
givarna hade själv hästa r, men de kunde ej all t id räcka t ill. Bönderna
ä sin sida klagade över, at t resande använde samma hästar längre än
mellan tvä gästgiva rega rdar och körde hästar sä hart , att de blev för-
störda. Visserl igen följde »skjutsgässar» med för at t köra resandena och
sedan föra hästa r och vagna r t illbaka t ill ut gångspunkterna, men de
resande tog nog ej sällan själva hand om tömmarna för at t hästarna
skulle sp ringa fort ast möjligt . N ä r man läser denna sk ild ring i et t off i-
ciellt try ck, undrar man om ej åtminstone personer, som rest på konti-
nent en med de regelbundet farande postdiligenserna, gä rna såge att så-
dana vagnar komme i t rafik inom landet .

Lik som Lange hade Wallrave begärt at t fä t rafi kt illständ för d ilig en-
ser pa 15 är samt at t under tiden ingen ann an matte ti llätas sät ta igang
konkur rerande t rafik. Wallrave hade generöst lovat , att om hans dili-
genst rafik gick med v inst , sk ulle han avsta vinsten t ill »P ublicum », vad
han nu menade dä rmed. Men blev det ingen v inst, hade han fr amhåll it,
at t »hans endaste soulagement för den ledna skadan han derv id haft en
god Zele för det a llmännas bästas tjänst .» Vidare begärde Wallrave i sin
sk rivelse t ill K ungl . Maj :t, at t fä inr ätta tvä värdshus i Sto ckholm, ett
p å N orrmalm och ett annat på Södermalm.
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Enligt Kanslikollegii p rotokoll av 2 jul i 1722 beslöt kollegiet v id
detta t illfälle at t sk riva t ill överstäthällaren i Stockholm för at t genom
honom utverka dä rvarande magist rats t illständ för Wallrave at t inrät ta
vä rdshus i huvudstaden. Enligt samma kollegiums p rotokoll 27 juli,
samma mänad, bev iljades det ta.

Av Kanslikollegii p rotokoll från 26 oktober 1722 fr amgår, at t K ungl.
Majt godkänt kollegiets förslagskont rakt med Wallrave, undantagandes
att hans vagnar skulle få fr it t passera med färjor och över broar och
p råmar (t roligen fa rkoster för överskeppning av gods). Mot K ungl.
Majts beslut om fr i fart opponerade sig Kanslikollegium i et t längre t ill
K ung l. Majt ställ t memorial, daterat 27 oktober 1722. I det ta fr amhölls
bl. a ., att ifrågavarande fr ia färd hade beviljats kont rollör Lange. O ch
dett a ansågs Wall rave också böra få , då han lovat a t t med sina vagnar
kostnadsfritt beford ra kunglig a p lacater» . I själva begreppet postvagn
ansågs också inbegripas fr i fä rd med fä rjor etc. Och ytterligare moti-
verade kollegiet sin hemställan med att »An dra vagnar for aldrig
tomma, utan reses med dem, då man har av nöden, hva remot postvag-
narna ofta måste gå fort med få eller inga passagera re.» H ä rav fr amgår,
att med postvagnar avsågs sådana fordon, som regelbundet och på
bestämda t ider befordrade passagera re, post och varor. Genom en kung-
l ig sk rivelse av 13 november 1722 fick Wallrave t illstånd t ill fr i fa rt
me d färjor och p räma r och över broa r, vid v ilka avgifter under vanl iga
förhållanden togs upp .

Wallrave underr ät t ade 13 oktober 1722 Kanslikollegium att »Sedan
jag så väl här i staden som på uppsalasidan all möjlig anstalt t ill post-
vagnsfa rte n häremellan och Uppsala, hvilken jag ämnar, G ud vill , näst-
kommande vecka lä ta taga sin begynnelse». Av denna anledn ing an-
höll Wal lrave at t landshövdingarna O lof Törnfl yckt i Stockholms län
och Fred rik Magnu s Cro nberg i Uppsala län mät te »t ill de resande som
allmogens, k ronob etjenterna s efterrä t telse» läta public era nägot om
postvagnsfarten. Samtidigt bad Wall rave, at t snarast få kont rakt med
K anslikollegium om sin t rafik .

Efter många sk riverier avslutades 14 november 1722 kont rakt mellan
K anslikollegium och »referend arius» J akob Wall rave om »post- och
forvagna rs inr ätt ande här i riket .» I inledningen nämndes om Kungl.
Maj :ts beslut från 1685 om postvagnar och kont rollör Langes ansatser
rill t rafik med sådana vagnar. Sedan följde ej mindre än 13 para grafer
avfatt ade på den t idens omständliga sp råk .
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Först fr amhölls, at t det var v id 1.000 daler silvermynts böter för-
bjudet »med sänninge gods ihopsamlande och förande at t fara städerne
emellan såsom ordinari e formän.» D etta sy ftar tydligen på regelbunden
t rafik, för sedan sägs, att t ill fäll ig beford ran av gods och resande var
t ill äten.

D irektören för postvagnst rafiken och hans medint ressenter skulle ha
»deras dependence» ( = vara beroende av) av K anslikollegium och av
denna anledning skulle överpostdirektören sta dem till tjänst . Postvag-
na rna skulle ankomma t ill och avgå f ran postkontoren, för at t postmäs-
tarna skulle kunna sända med stora brevpaket , kungliga kungörelser och
Ca rt a Sigil la ta ( = med sta tsstä mpl ar försett papper). P rivatbrev, som
vägde under 48 lod fick ej exped ieras med postvagn . Skedde så, skulle
den sky ldige dömas t ill 12 daler silvermyn ts böter . Post iljon hade dock
rätt att fr ån postmästare taga med brev för utdelning under färd och
likaså fr akt- och adressedlar. Brev över 48 lod och »t ryck af p rivatis»
var det t illåtet expediera med postvagnarna. H ärav fr amgår tydligt , at t
posten v id t iden ifr åga ansågs ha monopol på brev upp t ill 48 lods vikt,
motsva rande omkring 638 gram.

D äref ter gavs föresk rifter om tullbehandling av paket, som anlände
me d postjak t frä n Pommern t ill Ystad, och vilka skulle v idaresändas
med postvagnar. Men dessa bestämmelser är det ej anledning at t när-
mare beröra, då Wall raves postvagnstrafik ej kom att st räcka sig t ill
Ystad. Ytt erl igare bestämdes i kont raktet , att om vägar eller broar, som
postvagnarna hade a tt passera, behövde lagas, skulle länssty relserna, se
t ill a t t det ta blev ut fört . R eglemente och taxa för Wall raves t rafik
skulle ut a rbetas och underställ as K anslikollegium för godkännande. I
kont raktet var även int ryck t den förut omtalade bestämmelsen, at t post-
vagnarna skulle fr it t passera färjor, p råmar och slutna broar. Sådan fr i-
het gällde dock , fr amhålles det , endast postvagnar, varm ed torde ha
avset ts vagnar, för både passagera re och varor. O m Wall rave satt e
igäng »f raktvagnar» va r de dä remot ej befri ade f rän nämnda t rafik-
avgift er.

»Vagnsfartsdirektören och hans medintressenter» behövde ej ha »sina
stat ioner och hästombyten » hos gi stgiva re utan ägde rät t at t sluta av tal
med vem de ville och fann bäst , »så t ill hästars underhåld, betande och
utford ring samt f rak tsakers säkerhet och passagerarnas goda fägnad
och bek vämlighet .» Genom kont raktet får man också veta, at t K ungl.
Majt medgiv it at t postvagnshuset i Stockholm »ma njuta den immunitet
som utl ändska post- och vagnsfart shus med en obehind rad vijnsk iänk-
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ning säsom and re vijnskiänker här i sta den, jämväl ti llständ att hälla
3 a 4 stycken hyrvagnar till de resandes och andras bekvämlighet .»
Säledes erhöll Wal lrave ej blo t ti llstän d att ha postv agnar i gang för
t ransport av resande och varor utan även till att hyra ut vagnar. H an
hade begärt att få ha ett värdshus på N orrmalm och ett annat på Söder-
malm. Men endast t ill ett värdshus lämn ades tillständ . Och detta skulle
vara ut i »själfva staden».

Sist i kont raktet gjordes et t generöst uttalande, som förtjäna r att äter-
ges i sin helhet. »Skulle vagnsfartsdirecteuren och hans medint ressent er
finna, när dessa vagnar komma att gå, det de intet mäkta att fullgöra
deras välmenta uppsåt för de dervid erfordrande stora omkostningar,
med mindre dem flera förmäner blifve förunte, sä vill K.M :t, när derom
göres en underdånig ansökning, sådant sig i nåder låta föredraga jämväl
om några hinder och svårigheter dem skulle möta, då ställa dess nådiga
ord res till vederbörande att sådant må blif va rättat och än drat. »

Bland t ryckta postala kungörelser f rän 1700-talet, vilka förvaras i
Kungliga Biblioteket i Stockholm, finns ett mindre t ryck på två sidor,
vilket saknar namn på t ryckare, t ryckår och utgivare. Som rubrik på
dett a t ryck star »Eft errättelse om den emellan Stockholm och Uppsala
inrättade Postwagn.» Ganska säkert är, att t rycket handlar om den
postvagnstrafik , som Wallrave 1722 satte igång mellan Stockholm och
Uppsala. Förut har nämnts, att han den 13 oktober 1722 skrev, att han
hoppades kunna börja denna t rafik en vecka senare. Starten blev tydli-
gen något fördröjd, ty i ifrågavarande t ryck sägs, att man skulle starta
27 november. Två gånger i veckan skulle postvagnen gå från Stockholm
och tva ganger f rän Uppsala. Postvagnskonto ret i Stockholm var in-
rymt hos »T racteuren», krögaren, Johan Petter Burghard i Stork yrko-
brinken. I Uppsala var anh altspunkt vid postkontoret . P riset för en
resande var 7 daler kopparmynt från Stockholm och 6 i motsatt rikt-
ning. Därti ll kom 6 daler silvermynt till post iljonen. Kopparmynts
värde var vid t iden ifråga ej mer än en t redjedel av silvermynts av
samma valör. Passagerare fick fr it t föra med sig resgods vägande 30 till
40 skålpund. Vägde detta mera, var p riset , liksom för annat gods som
postvagn t ransporterade, ett öre kopparmynt för varje skålpund och
mil. D et sägs ej i trycket, när vagnarna skulle avgå, men passagerarna
uppmanades att in finna sig kl 6 om morgonen vid postvagnshuset .

I en av Wallrave ti ll överpostdi rektör H enrik Bunge inlämnad oda-
terad skrivelse, som den senare vidaresänt med en till Kanslikollegium
med en egen den 8 mars 1723 daterad skrivelse, berättar Wallrave
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utförligt om det sto ra besvär han gjort sig för att fä igang postvagnsfar t
på längre st räckor. V id t illfället ifråga va r linjen Stock holm-U ppsala,
enligt vad Wall rave meddelade, utst räckt t ill Gävle. H ans skild ring i
sk rivelsen ger en utmärk t bild av , vilka svårigheter han hade at t kämpa
mot, och förtjänar därför at t t ill en del återges. Så här låter det .

»Men som såväl vid elaka och besvärl iga vägar höst och vår, som
besynne rligen derföre at t man så ofta, som behöfs, inte kan vara ti llstä-
des på de å tskill iga ställen där omb y t ing af hästarne sker, at t efterse
huru de blifva skötte och hand terade, förutan det äfvent yr att ifall
några hästar stört ade eller eljest missbrukades, man då intet kunde så
genast vara t illstädes på det vagnfart en derigenom int e skulle kunna
att stanna, och derföre mäste vara ut i ständigt besvär och enb aras, sä
at t stadigt resande och noga efterseende af hästarne s sköts el skulle gifva
mig mer occupat ion och syssla på en kort väg allena, än direct ion af
hela postvagnsverket skulle förorsaka mig på de största st råkvägarna
här i riket .» Av de av Wall rave nämnda anledningarna ansåg han det
ogörl igt att ordna regelbunden t rafik på längre st räckor, försåvida ej de
bönder, som ätoge sig t rafiken, bleve befr iade från ordinarie häl lskjuts.
Wall rave anhöll därför at t Kanslikollegium måtte, dä postvagnsfart en
var ti ll »hela landets comm odite och bekvämlighet », av ri kets stander
utverka t illständ t ill, at t pä de st räckor där postv agnar komme att ga,
hällhästar skul le få anlitas vid vart ombyte, 4 hästa r om sommaren och
då det vintert iden var slädföre men annars 6. I varje vagn var p lats för

6 passagerare.
D et va r en beund ransvä rd energi, som Wall rave ut vecklade för at t på

längre st räckor få igång sin t ill tänkta t rafik . H an hade rest såväl t ill
Göteborg som t ill Ystad och under handlat med hästägare om att skjutsa
hans vagnar. H ärom ytt rade överpostd irektören i sin nyssnämnda sk ri-
velse av 8 mars, at t Wallrave sök t förmä »ätskilligt folk att emot sk i -
ligt accord skaffa post eller fohrvagnarne fort , hvarti ll väl och en del
af dem intet varit obenägne såväl för värkets egen angelägenhets skull ,
som me st derföre at så v ida de varit hållskjuts underlagde, de lijka full t
måst hålla både folk och hästar vid gästgifvare gärdarne , haf va ju
ibland hela dagen fåfängt ut an at t fä sk iutz a, i det stället denne vagns-
farten blefve dem säk rare och v issare pä dag och stund och för den orsa-
ken gärna vilja å taga sig postvagnsskjutsen, dock med vilkor och fö rbe-
häld, at de matte blifva f rija frän den ordin arie häl lskjutsen .»

I Kanslikollegii p rotokoll av 19 mars 1723 omtalas, att kollegiet
bifall it , vad överpostdi rek tören föreslagit om hänvändelse t ill rikets
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ständer, a t t Wall rave skulle få använda hällskjuts för sina vagnars t ran-
sport . O ch samma dag godkände kollegiet sk rivelse hä rom t ill K ungl.
Majt, som lät fr amställningen gå vidare t ill rikets ständer. D ett a fr am-
går därav, att fr ågan togs upp av dessa. I bondeståndet ytt rades 19 juni
1723 att angående Wallraves »post- och forvagnars fortskaffan de med
hällskjutshästar, hvi lket intet kunde af ståndet bifallas, utan som W all-
rave påtagit sig att hålla post och fohrvagnar, så må han och sielf skaff a
hästar dert ill.» Frägan ej ens debat terades utan avslogs utan vidare.
Möjligt är at t Wall rave efter dett a hänvänt sig t ill någon i bondeståndet ,
y 19 jul i samma å r var frågan å ter uppe i bondeståndet . D å sades dock
endast , att man ej kunde gå ifrån t idigare fat tat beslut .

21 juni 1723 upp lästes hos riddarskapet och adeln »Cammar och
Commercie Deputat ions betänkande», om Wall raves t rafik. D å beslöts
bordläggn ing, för att man skulle hinn a fä reda pa bon destän dets mening.
15 juli hade ridderskapet och adeln fätt veta bond eständ ets beslut . Vid
dett a t illfälle föreslog friher re St iernfelt , at t allmogen genom lands-
hövdingarna borde t ill fr ågas, om de ansåg, att Wallraves t rafik kunde
bli t ill fördel. D etta förslag togs dock ej upp utan Wallraves hemstäl lan
avslogs under hänvisning t ill bondeståndets beslut. H ä rmed var saken
avgjord , oberoende av vad de två öv riga stånden beslöt. Först kan man
tycka, att det ta var t ill skada. Men vid närmare eftert anke inser man,
att det är föga t roligt, at t Wallrave, även om han fått använda håll-
skjuts, kunnat någon nämnvärd t id hålla i gång t rafik på längre st räc-
kor. Svenska folket var efter de långvariga k rigen så uta rmat, att få
torde haft råd att betala för längre resor. Väl hundra år senare gick
postverkets diligenst rafik mellan Stockholm och Ystad med så stor för-

lust , att den snart måste upphöra .
Man kan åtminstone delvis förstå , att bönderna ställde sig avvisande.

D e t rodde säkert , at t Wallraves förslag i verkligheten innebar, at t nya
bördor skulle läggas på dem. De hade haft t råkiga erfarenheter. N är
postverket gru ndades, sades det , att det skedde för at t minska böndernas
skjutsbesvär. Visserl igen erhöll de för postföringen särski lt utsedda post -
bön derna en ringa ersät tning i kon tant er och befrielse f rän nägra päla-
gor. Men dessa ersät tninga r ökades ej alls i sådan grad som posternas
tyngd . O ch bönder, som bodde i närheten av stör re vägar, hade den om-
talade betungande hällskjutsen at t svara för.

Den 3 augusti 1723 sk rev överpostdirektören t ill K anslikollegium, att
han t rodde, at t t re jakter för t ransport av passagerare, post och va ror
snart skulle va ra i gång mellan Ystad och St ralsund. O ch denna t raf ik
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hoppades han skulle ge postverket vinst , i synnerhet om passagerare,
som anlände med jakt t ill Ystad, kunde fort sätt a med Wall raves post-
vagnar. D et förvåna r, at t överpostdirektören, även om han ej fåt t sk ri-
velse om tvä av standens i riksdagens beslut bet räffande Wallraves t ra-
fik , ej under hand fått besked härom.

Efter 3 augusti omtalades ej vidare under 1723 Wall raves t rafik vare
sig i överpostdirektörens regist ra tur eller i Kanslikollegii p rotokoll.
Anledningen härt ill torde ha varit , at t Wallrave, enl igt Svenska adelns
ät tartal, i en duell dödat en löj tnant P ih lman och därför måste fl y u r
landet . N är duellen skedde är ej känt , men då Wall rave enligt »ät tar-
tal en»' 1725 blev medicine doktor i F ranecker i H ol land , kan väl
knappast mer än nägra mänader ha förf lut it efte r august i 1723, innan
han for till H olland . O ch i och med att han lämnade landet torde hans
t rafik från Stockholm t ill U ppsala, om den då ännu var i gång, ha upp -
hört och hans vidare t rafikplaner gått i stöpet . Visserl igen hade han,
som förut omtalats »medint ressenter». Men fr ån deras sida torde knap-
past något init iat iv ha kommit, sedan Wallrave gett sig iväg.

Efter 1725 studerade Wallrave jurudik och redan 1728 blev han p ro-
fesso r i jurudik v id Uppsala universitet . 5 december 1739 d runknade
han i den genom Uppsala fly tande Fyrisän. Som den förste som ordnat
diligenst rafik inom vå rt land är han värd att ihågkommas.

1 D e personhistor iska uppgifterna om J a kob Wal lra ve ha r hämtats ur : Elgcn-
st ier na, Den int rod ucerade svenska adelns ät ta rta vlor, St hlm 1925 f f.
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