
1692 ÅRS PO STTAX OR O CH 1705 ÅRS

»SPÖKTAX OR»

av Erik Swartling

N ils Forssell har sk ri vit det nuvaran de sta ndardverket om Svenska
Postverkets historia. ' ) D et utkom i ans! urning t ill 300-ärs jubi leet 1936 av
den svenska a llmänna poströrelsen. Före Forssell hade flera förfat tare
publicerat resultaten av sina forskningar i svensk posthistoria . H an
kunde a lltså begagna sig av dett a material som grund för sina egna ytter-
ligare undersökningar. T vå av dessa föregångare fortsatt e att belysa
posthistorien eft er det a t t Forssells verk hade kommit ut , nämligen Ernst
Grape och Paul H eurgren. Bäda har nu sluta t sina dagar.

D et skulle vara önskvärt om någon eller några av dem, som i dag
arbetar i Postverket , vil le t räda i Grapes och H eur grens fotspår och som
en fascinerande, ehuru föga lukrati v fri t idshobby ägna sig ät posthisto-
risk forskning. En sådan hobby är t idsödande och krävande. Athena
framsp rang full t rustad ur Zeus' huvud, men människor nå r i allmänhet
inga resultat utan att det kostar t id och möda. D etta gäller också på det
posthistoriska omr ädet . D et borde för öv rigt finnas ämn en i posthis to-
rien av int resse också för historiker och andra samhällsforskare av fac-
ket . Förval t ingshistoria ger inblickar i de olika t idsepokerna, som int e
är att förakta, också när den avser annat än de allra högsta myndig-
heterna.

Att sk riva någon ny, fullständig historik över den svenska post rörelsen
lär väl knappast komma ifraga för rän i samb and me d 400-ärsjubileet ä r
2036. Sanno likt måste det den gången ske i lagarbetets form. D et fin ns
ju tyvärr många bland oss, som bet raktar äld re t ider som betydelselösa ,
men man får väl hoppas at t denna, i själva verket y tl iga och självgoda
uppfatt ning har övergett s, när frågan om en ny , samlad historik blir

1) N ils Forssell Svenska Postverkets historia I o II Stockholm 1936.
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aktuell. Anna rs kan befaras, at t det nya verket blir begränsat t ill t iden
eft er den, som Forssell har behand lat , och at t alltså nyare rön om de
äld re t iderna int e blir beaktade.

Under mellantiden är det angeläget , att en omfattande punk t forskn ing
bed rivs och det finns många saker at t välja emellan . Att här lämna några
exempel på olika ämnen torde vara olämpligt : väljer var och en opåver-
kad och efter sina speciella int ressen objekten för studiemödan, främjas
saken bäst . D et behövs både kompletterande och t illrätt a läggande under-
sökningar i frågor, som redan har berört s i lit teratur en, och det behövs
forskning på nya områden. Gäller det större undersökningar får man
hoppas, att författ aren av ett arbete, som fy ller t illräckliga kvalitets-
kr av , också i fr amtiden skall kunna päräkna Postverkets stöd vid utgiv-
nin gen . För t idsk rift sa rt iklar kan väl, beroende på ämnets beskaffenhet ,
Post ryt taren eller Postens Årsbok komma ifråga som publiceringsorgan.
För ämnen, som st räcker sig utöver det posta la området , f inns också
andra t idsk rifter att räkna med .

D et som redan har sk rivits om den svenska postens historia är inte
a vskräckande t ill omfånget och natur ligtvis inte heller t ill innehållet . D e
svenska forskarna pa det posthistoriska omrädet har var it relati vt fä.
R esultate t av deras forskningar är i regel läitt t illgängligt. Ark ivmate ria-
let är utnyttjat endast t ill en del.

I Poststyrelsens bibliote k finns et t stort kartotek med uppgifter från
posthistorien, ordnat efter uppslagsord. Uppgifterna hänvisar t ill det
posta la arkivmateria let , som finns förva rat delvis i Poststyrelsens arkiv
cch delvis i R iksarkivet . D essutom hänvisar de t ill det mycket omfat-
tande, k ronologiskt uppsorterade urkundsmateria l (i avsk ri ft ), som har
bragts samman av Teodor H olm under dennes mångå riga och hängivna
arbete med at t samla och publicera posthistoriska data. Grape har hjälp t
t ill med kartotekets komp lettering. Genom kartoteket och H olms s. k .
excerp ter underlät tas fortsat t ark ivforskn ing. D essutom har H eur gren
gjort mycket som förenk lar arbetet. ' ) En hel del om posten bör stå at t
finna också i icke-postala arkivhandli ngar och liknande.

' ) D et finn s nat url igt vis den r isken a t t nägon ut gä r f ran, att H eurgrens utmärkta

bibliogra fi ö ver inneh ållet i svenska p ostala förordn ingar och sk r ivelser ä ren 1541
1889 ä r helt ut tö mmande och r ik t ig. D et ä r den inte. K art oteket ä r inte h eller full-

ständ igt och ha r ocksä and ra b r ister . Samt id igt ma päp ekas, at t H eurgrens in-
bund na samlinga r av t ryck ta posta la fö rord nin ga r , cirkulä r, taxo r m. m. (i o rigina l

eller avskr ift ) k an v a ra rill stor hjä lp . De f in ns i P oststy relsens bi bliotek. Dessutom

har P ostmuseum et t om fat tande p osta lt person register.
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Emellert id utgör ju Postverket bara en del a v statsförvaltningen och
statsförvaltningen bara en del av samhället . För at t i möjligaste mån för-
stå postens historia, de regler som bestämde posthanteringen, de män-
niskor som skötte den och deras levnadsvillkor, måste man också försöka
att skaff a sig kunskaper i den fr ån t id ti ll t id skiftand e statsförval t-
ningen och det sig ständ igt förändrande samhället. Arbetsp restationerna
vid varje särskilt t idsskede måste mätas och bedömas med beaktande av
de då t illgängliga arbetsredskapen. D et är t roligen förmätet at t inbilla
sig, at t v i, som lever nu, någonsin skulle kunna helt förstå sexton- och
sjuttonhundrata lens, ja inte ens artonhundrata lets människor, deras
handlande, ideer och värderingar. D eras konventio ner, tabun och lev-
nadsvillkor var så olika våra . Men för att göra dem största möjliga
rät tvisa maste man ätminstone f örsöka att sät ta in dem i deras t idssam-
manhang. En sådan barmhärt ighet kanske vi själva skulle vara tack-
samma för att man visar oss en gång i fr amtiden, när vi inte längre kan
försvara oss och vära un derligheter.

År 1636 bestämdes, at t en av staten organiserad postgång, avsedd för
både statl igt och p rivat b ruk, skulle anordnas i det svenska riket . I sam-
band därmed utfärdades en posto rdning.' ) N ägra post taxor fastställdes
inte i det ta sammanhang. O lika meningar har rått , om hur t axeringen
skulle ske under postverk ets a llra t idigaste och av naturl iga skäl helt
säkert en smula röriga är . Ä ena sidan har, med stöd av en föresk rift i
postord ningen, if rägasatt s, at t ett enhetsporto skull e t illi mpas. Ä andra
sidan har, med stöd av samma föresk rift , gjort s gällande, at t portot
skulle bestämmas med beaktande av hur lång den väg var, som försändel-
sen beford rades. I de bevarade posthand lingarn a tycks intet vara att
finna, som kan styrka nägotdera av dessa pi stäenden. Det är väl t än k-
bart , att ur memoarer, brev eller p rivata räkenskaper något skulle kunna
hittas, ägnat at t slita t visten. D et var försändelsens mottagare, som
skulle beta la portot t ill ad resspostanstal tens postmä stare. D et skulle inte
förvåna, om en v iss köpslagan förekom i samband med beta lningen, obe-
roende av vad som kan ha varit gällande. Portot t illföll nämligen post-

mästaren.
Den f örsta posttaxan ut färdades 1638.2) Den innehöll i själva verket

8 undertaxor, som reglerade portona mellan Stockholm och 7 städer i

' ) »Föro rdnin g om postb ädhen» 20 febr. 1636.
") O rdning och taxa för allom dem som vela skicka bre v pa posthuset at t läta gä

at Finla nd, Ingerma nla nd och Riffl e (Reval) 6 sept. 1638.
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D en f ö rsta p ost tax an 1638.

Finland , Ka relen och O stersjöprovinserna samt mellan de 7 sistnämn da
städerna inbördes. Ett par av undertaxorna innehöll ocksä portobelopp
till 2 ytt erl igare städer inom det angivna området .

1638 års taxa ersatt es 1643 1) av en ren Stockholmstaxa, som i sin tur
efterföljdes av nya  Stock holmstax or  1645) och 1668.3) Stockholms-
taxorna omfatt ade i p rincip rikets hela postnät . I samtl iga taxor var
port ona graderade med hänsyn t ill väglängden och det fanns föresk rift
om, at t försändelserna också skulle taxeras efter vikt . I samband med

1) K .  f .  2 jan. 1643.
2) K .  f .  19 juli 1645.
) K . f . 19 dec. 1668.

10



1643 års taxa föreskrevs valfr ihet att betala försändelserna ant ingen vid
inlämn andet eller när de avhämtades, men 1645 fastslogs' ) att portot i
a llmänhet skulle beta las av avsändaren. D enna hu vu d regel har sedan

stät t sig.
För andra postkontor än Stockholms utfärdades, om man bortser från

1638 ä rs kort livade taxa, inte några taxor förrän 1692 . D är skulle emel-
lert id taxeras efter samma »proport ion» , som föresk revs i Stockholms-
taxan, »efter som ock därom på var ort special och särdeles besked är t ill
finna ». ) D etta betydde, at t varje postmä stare ) utanför Stockholm mas-
te göra upp en egen taxa för sitt kontor med ledning av Stockholms-
taxan. I anslutning till 1668 års taxa gavs några smärre anv isningar t ill
hur portona skulle bestämmas, men det är tydligt , att systemet med
»hem m agjorda tax or» inte fungerade så värst bra . Särskilt besvärl igt
bör det ha varit , när nya postkontor t illkom under t idsperioderna mel-
lan de olika Stockholmstaxorna. D en gällande Stockholmstaxan kom-
plet terades näml igen int e i sådant sammanhang utan de nya postkonto-
ren kom in i Stockholmstaxan först när en ny sådan taxa ut färdades.

1662 underst rök K ungl. Maj :t' ), att postmästarna skulle »för vart och
et t brev eller annat smått som demsamma bliver levererat » fordra be-
ta lning »efter taxan och v ikten och ingalunda hava makt t ill at t bestä lla
något sådant för vänskaps skull eller ut i någon annan respekt , utanför
or dinari och fullkomlig beta lning». Int e heller skulle någon postmästare
»hava makt att ackordera med en eller annan om en v iss summa om året
eller om en disk ret ion, äreskänk elle r något slikt för sådana b revs bestä ll-
ningar». Samma sak återkom K ungl. Maj :t i ll 1673, samt i digt som det
utlovades, att särskild postt axa skulle ut färdas för vart postkont or. 5)

D et dröjde emellert id t ill 16856) , innan Kungl. Maj :t anbe fallde K ansli-
kollegiet att i fråga om brev taxorna mellan städerna avfat ta »ett v ist
och anständigt reglement så att ett skäligt port o må tagas och all egen-

villighet avskäras».

' ) K. f. 19 juli 1645 ( sp ecia lfö rord ningen ») $ 3 jfr $ 4.
") O vannäm n da »specialfö rord n ing» $ 12.
3) Po st k o n torens ch efer k allas i d en n a u ppsats gen omg äend e »postmä st are». T ill en

bö rjan fanns end ast en p ostmästa re, nämligen i Stockholm. H an hade det nä rmaste
ö verinseendet a v hela post rö relsen och betecknas ib land också som genera l-postmästa re
eller p ostdi rektö r. O vriga p ostkonto rsche fer ka llades p ost fö r va lta re». Mot slutet a v

1600-tal et började de förut va rande post fö rva lta rna ka llas p ostmi stare.
4) N ot ifikat ionspa tent 20 d ee. 1662 $ 6 .

) K. f. 10 juni 1673 $$ 2 och 3.

) K. res. 17 mars 1685 $ 4 .
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1692 r s post tax or

De taxor, som blev en följd av detta påbud, fastställdes den 14 decem-
ber 1692 . Varje sä rskild taxa undertecknades denna dag högt idligen
av Carl X I. N är Kanslikollegiet dagen innan1) hade lagt fr am förslag t ill
dem, hade ämbetsverket me d stolthet päpekat , at t »dessa postt axor som
i underdånighet bifogas och äro ti ll anta let et thundrade och tolv stycken,
äro sä fullkomliga, at t ingen ort är förgäten, varest något postkontor
hålles, så at t var och en postmästare icke a llenast kan av sin taxa se,
huru stort port o han bör ford ra , utan ock på vad kurs som var och en
stad är belägen och vartut han ska ll sända sina paketer».

Förslaget t ill taxorna hade uta rbetats av särskilda av K anslikollegiet
utsedda deputerade: sek reteraren  Sam uel A k erhjelm,  postdirektören
Johan Gustaf Beijer  och kamreraren  Lars Sk ragge.  Som skrivhjälp hade
medverkat posti nspektoren  Daniel Mö ller.  Taxorna skulle ti llämp as frän
och med 16932) .

D e av Carl X I undertecknade taxorna finns för närvarande i  original
i Poststy relsens arkiv .3) En uppsättning av samma taxor finns vidare in-
bundna i Kanslikollegiets regist ratur 1690- 1962. H eurgren' ) har ansett ,
att de senare utgör koncept t ill de förra .

Systemet omfatta r 105 taxor. D äri ingår emellertid 6 taxor, var och
en gemensam för 2 postansta lter. Antalet postanstaltstaxor utgör a lltsä
111. D ett a kan betyda endera av två saker . Antingen har Kanslikolle-
giet räk nat fel, när det uppgett taxornas anta l t ill 112, och det är
kanske den mest p lausibla förk laringen. Förutom de 6 dubbeltaxorna
finns det nämligen en ytt erl igare taxa, som har två namn i rubriken,
nämligen post taxan för »Bahuus och Kong ell». Men Bohus och Kung-
älv utgjorde bara två olika namn på samma postkontor. Kanske mest
a v art ighet mot K anslikollegiet har här emellert id antagits, at t den
felande taxan av någon anledning försvunnit både fr ån samlingen
av originaltaxor och i K anslikollegiets regist ratur. N ärmast till hands
är det då att anta , att det är  Borgholms p osttax a,  som har kommit
bor t . Visserl igen skall det inte ha funnits något postkontor i Borgholm

1) Kanslikollegiets und. berätt else 13 dee. 1692.
") K . br. 16 dec. 1692 om posttaxorn a.
) Xeroxkopior av samma taxor finns i Postmuseum.
' ) H eurgren Register över innehållet i svenska postala förordning ar och skrivelser

fran 15- och 160C-talen s. 184 1925.
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v id denna t id ' ), men det måste ändå ha ex isterat någon so rts postanstalt
dä r, ef tersom sam tliga  1692 ä rs taxor innehå ller por tobelopp t ill Borg-

holm.

K ungl. Maj :t föreskrev, at t de så lunda fastställda taxorna skulle t ryc-
kas") . Som et t ku riosum och kans ke ocksä et t bid rag ti ll ti dsbilden kan
påpekas, at t den t ryck ta Stockholmstaxan, v ilken p åt räff ats, ä r daterad
den 12 december 1692, vilket bet yder dagen före K ansliko llegiets fr am-
stäl ln ing, tva dagar före kungens undertecknande och fy ra dagar före
t ryckn ingsbeslutet . I sistnämnda beslut t iller käindes postinspekto ren M öl-
ler en grat ifikation »t ill vederg älln ing såväl för dess redan där v id havda
möda som det arbete som jämväl hä refter kommer att göras med taxor-
nas avsk rivande». E ftersom taxorna skulle t ryckas, borde väl avsk rivan-
det endast avse manus för t ryckningen . E ller ha r det ändå något sam-

band med regist ratur ens taxesamling?

Tydligt ä r att själva sk rivningsa rbetet bet rak tades som k va lificerat .
D et hade också v issa ka lligra fiska inslag. Avsaknaden av kontorstek -
ni sk a hjä lpmedel gjorde givet vis ett arbete, så stort och svå rt som det
ifr ågava rande, mycket tungt och t idsödande. D en enda dup licer ings-

metod , som stod t ill buds, var t ryckningen .

Port ona i 1692 års taxor var liksom i de äld re taxorna graderade med
hänsyn ti l l väglängden. A lltjämt skulle ocksä fö rsändelserna taxeras eft er

v ikt.

I f räga om gra dering en ef ter v i gli ngd gjorde K ans likollegiet i sam-
band med förslaget t ill t axorna följande int ressant a ut talande : »M an
haver fuller n u ut i tax eran det ha ft anseende på ort ernas d istans och t ill
den änd an erk undig at sig om milt a len emellan städerna . Men så haver
man dock icke kunnat taga det t ill en allmän regel, va refter porto över-
allt skulle k unna p roport ioneras, ty haver man dä rför måst betänka vad
ort ernas och korrespondenternas handel och förmögenhet och korrespon-
densens angelägenhet kunde tåla , såsom t ill exempel mellan Stockho lm
och H elsingör ä ro 60 m il, och b lir po rt o däremellan 8 öre silvermynt ,
emellan Stockholm och T ornä el ler U leå är dubbelt längre, och porto
blir dä remellan ej högre än 6 öre smt , ty om m an sku lle på nor rl ändska
kur sen taga port o i lika p roport ion som ut i gränsen t ill D anmark och
H amburg, så skulle ingen p r ivat sända n ågot b rev på den v ägen , utan
a llt id v änta lägenheter med fa rkoster och resande, vilket ock ä r i förra

1) G rape Post kontor och Postmästare s. 46 I 951.
") K . br. 16 dee. 1692 om post taxorna.
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Slutbestäm m elser till 1692 ärs post tax or, lik som d essa und ersk riv na av
Carl XI och Sam uel .Å,k erhielm .
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t ider ut i Stockholmska taxan väl observerat , eftersom p rivatpersonernas
handel och korrespondens t ill ut rikes och t ill de städer inrikes, som
äro belägna söder- och västerut ifr ån Stockholm, något mer importerar
än dem norr ut . Man haver ock considererat , att fast det kunde va ra d räg-
ligt , at t man emellan tvenne städer, som äro allena st 7 mil ifrän va r-
annan, toge för ett enkelt brev 2 öre smt, sä skulle dock od rägligt vara,
att t ill exempel på 70 mil taga 10 öre smt , ty sä llan håller man inne med
brevsändande för 2 öre smt :s skull, men när porto st iger t ill 8, 10 och
flera öre smt, lämnar man gärna osk rivet , om icke ärendet är dess ange-
lägnare. D essa och flera dess lika considerat ioner haver man härvid
tagit i akt, och a lltsä de förra taxorn a pa soml iga stäl len nägot förh öjt,
bcsynnerl. på de kort a vägarna, på somliga något förminskat , näml. på
de längsta vägarna och sväraste porto.» D et är affärsmän som talar.

För v ik tberäkningen in förde man en särskild avrundningsregel, som
va r förmånligare för korrespondenterna än vad som hade gällt t idigare.

1693 kompletterades taxesystemet me d en moderationsregel för tunga
försändelser, ett slags paketport o kan man säga. O ckså då var bevekelse-
grunderna a ffärsmässiga.' )

Endast postanstalter, belägna i Sverige, Finland och de balt iska be-
sitt ningarna, fick post taxor 1692. U tan för taxesystemet lag all tså post -
anstalterna i rikets tyska delar liksom de svenska postanordningar, som
fanns utom riket .

I 1692 ä rs taxor finns dock sä gor t som und antagslöst p or tobelopp angi vn a t ill
St ra lsund , som hörd e t ill svenska r iket , samt t ill H amburg och H elsingö r . P ort ona

t ill dessa o rt er ha r int e undersök ts i d et ta sammanhang liksom inte heller de p ort on,

som gä llde mellan och fr ån sä rsk ilda o rt er i de tyska besitt ningarna .

O ckså inom taxesystemets geografiskt begränsade område fanns det
emellert id flera postkontor än dem, för vilka taxor ut färdades 1692 .

Gra pe ) och H eur gren3) har delvis samma nstämmande och delvis var
för sig uppgett at t postkont or (för vilka taxor inte ut färdades 1692)
fanns på följande ort er, nämligen : Falkenberg, G risslehamn, H apsal (i
Est land), N öteborg (i Ingerman land), Porkala udd, R amu ndeboda, Sig-
tuna, Sölvesborg och Walk (i Livlan d).

I viss män fär dessa uppgifter stöd av 1692 ärs taxor. I Stockholms-
taxan finns portobelopp angivn a t ill Falkenberg, N öteborg, Porkal a udd,
Sigtuna och Sölvesborg. Falkenberg återfinns i 8 y tterl igare taxor, N öte-

' ) Mod erati on i p ostp orto, P ost ryt taren 196 1 s. 5 f f .
") G rape a .a.
") H eurgren a .a.
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borg i 2, Porkala udd i 5 och Sölvesborg i 12. H apsal förekommer i 2
taxor. För Grisslehamn, R amund eboda och Wa lk har int e återfunnits
några portobelopp i 1692 års taxor.

O m man härefter närmare undersöker taxorna för de orter, som t ill-
hörde taxesystemet, visar det sig at t i de olika taxorna ett ganska stort
anta l ort er utelämnats. Totalanta let av dessa ort er sedan dubbelt axorna
brutits upp ut gör 185 1) . G ranskar man detta anta l närmare, så finner
ma n at t det i inte mindre än 162 fa ll är fräga om »dubbeltaxeorter»,
där port on emellert id finns angivna t ill taxekamraterna. Om man, som
nog är rimligt , bort ser från dessa fa ll, begränsas anta let  utelämnade orter
t ill 23 stycken. Vid bedömningen härav bör beaktas, at t  tax esy stem et
omf attade öv er 10.000 portoangiv elser.

Portobeloppen i taxorna borde ju av sig sjä lvt vara rikt iga, eftersom
de hade faststä llts av K ung l . Maj :t . Emellert id finns det portoangivelser,
som i va rje fall endast kort t id senare ansågs  f elak tiga  ur systemat isk
synpunkt . Man menade då med rätt eller orätt , att enligt systemet för
1692 å rs taxor borde portot mellan två postansta lter vara lika i båda
riktningarna. Från denna regel föreligger nu en del avsteg. Av 333 fali ,
som har undersökts i det ta avseende, har int e mindre än 40 fa ll visat så-
dana avvikelser. D et bör dock påpekas, att de undersökta fa llen inte har
valts slum pmässigt utan därför at t de förefal lit t roligast at t just bland
dem finna sådana skiljaktigheter. U rvalet äc a lltså inte på något sätt
representat ivt för de övriga materia let . En sti ckp rovgranskning visar
dock, att detta inte är helt utan ojämnheter av här angivet slag.

Det är väl uppenbart , att Kanslikollegiets ampla lovord av taxesyste-
met var en smula överord igt . Intressantare är emellert id at t konstatera,
at t systemet med hemmagjorda taxor inte kan ha upphört med 1692 å rs
taxor och at t i vissa fall vid ett och samma postkontor som komplement
t ill den av Kungl. Maj :t faststäl lda taxan måste t illämpas hemmagjorda
porton.

Slutl igen må i anslutning t ill de här lämnade uppgifterna om antalet
postkon tor 1692 påpekas, at t Post verket hade utveck lats k raft igt under
1600-ta let . I 1643 års Stockholmstaxa finns upp tagna endast 43 and ra

1) D enna och de and ra sifferup pgi ft erna i texten ha r fr amkommit vid m ina beräk -
n inga r . Pa grund av det om fa t tande och svä rbemäst rade mate riale t , d en k rume lur-
belastade sk ri vst ilen och en del tänkb ara tolkningsa ltern a t iv ä r det inte uteslutet , t rot s

fö rsök t ill stor noggrannhet , a t t nägra felakt igheter kan ha insmu git sig. D e kan inte
va ra sä stora , a t t de p a nägot sä t t fö ränd ra r helhetsbil den.
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postkontor, av vilka 2 utom riket. Antalet hade a lltså mer än för-
dubblats. D et bör emellert id hållas i minnet , at t postnätet var ytt erst
glest. D et följde huvudsakligen, om också med en del avvikelser, de
större vägarna, som förenade stad med stad , och berörde knappast alls
de mellanliggande ojämförl igt största delarna av riket . Först med den
stora reform, som genomf ördes 1874 samti digt me d kronob revbäringens
upphörande, lades grunden t ill ett svenskt postverk, som omfattade
hela landet. ' )

1705 &r s spök taxor
D e taxor, som härefter skall redogöras för, har i t iteln t ill denna upp-

sats kallats för spöktaxor. D e dök nämligen upp på en del stä llen, när
man började läsa i den posthiso riska lit teraturen, men föreföll inte vara
av denna världen. D e skulle såsom uppsatst iteln anger ha ut färdats 1705
och borde a lltså då ha ersat t 1692 ä rs post taxor. I lit teratur en är de
belagda på följande sätt :

I sitt kunskapsrika ta l den 14 august i 1839 »om svenska postinrät t-
ningens uppkomst och utbildning frän 1636 t il l konung Carl X II :s död
1718» vid inträdet i vit terhets-, historie- och an tik vitetsak a demien säger
Pehr Erik Bergfalk") :

»D enna regel blev bibehällen både i 1693 och 1705 ärs
taxOr.»

Adolf Wilhelm Roos skriver i sin med rätt a berömda första ärsbe-
rä tt else3) :

»Annu under de sista årt iondena av sjut tonde sek let hade några full-
ständiga post taxor, upptagande portosatserna mellan samt liga postan-
sta lter, icke blivit upprät tade. D äremo t finne s frän är 1705 fullständ iga
portotariffer .»

Och v idare:
»Uti den för Stockholm år 1747 ut färdade posttaxan är för korrespon-

dencen med nära hälften av ort erna inom Sverige portot bibehå llet v id
samma belopp , vart ill det fastst älldes ä r 1705.»

1) Post ryt ta ren 1965 s. 15 ff .
) Vit terhet s-, h istori e- och an t ik vitetsak ademiens hand linga r 18. delen s. 166.

) Generalpoststy relsens beri t telse om post verkets fö r va ltning under ä r 1864 och

föregående å r s. 34 o . 35.
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Sv en P:son Lagerberg1) sk river :
»Anda ti ll sek lets mitt bibehölls det å r 1705 faststä llda portot

oföränd rat .»

Johan Carl H ellberg  förfaller däremot anse, att en ny inr ikes post-
taxa ut färdades 17032) .

Spöktaxorna åberopades för övrigt också ibland i off iciella samman-
hang. Ett exempel härpå lämnas i slutet av denna uppsats.

T rots dessa vitt nesmå l har det  ald rig  funnits nägra postt axor, fast -
ställda 1705 och ersät tande 1692 års taxor. Inte heller har det funnits
några sådana taxor, fastställda 1703. O rsaken t ill misstaget är fr amför
allt följande.

Johan Schmedeman  (1652- 1713) hade blivit chef för Postverket
1702. H an visade under sit t liv stort int resse för at t i bok form ge ut sam-
lingar av olika dokument . Mest känd av dem är »Kong!. Stadga r, För-
ordningar, Bref och Resolutioner ifr ån Åhr 1524 in t i! 1701 Angående
J ustit iae och Executions-Ahrenden». Det måste därför ha tet t sig natur-
ligt för honom att ge ut en samling av de olika förfat tningar rn. rn., som
på hans t id gällde för post rörelsen . En sådan samling korn också ut
17073) . Enligt t itelbladet skulle postbetj än terna i gemen och postmäs-
tarna i synnerhet ha at t ta iakt de förordningar angäende postväsendet
som samlingen innehöll. Denna samling blev under långliga t ider ett
rätt esnöre för dem, som arbetade i Posten. D en brukade omväxlande
kallas för »Postboken», »Posthandboken» eller »Posto rdningsboken».

I regist ret t ill postboken fanns under år 1705 upp tagna bl. a .
dels  »U nder rät telse om postgången ut i Kongl. R esidencen Sto ckholm,

med hosfogad Bref-Taxa » och
dels  »Ut d rag av Kongl. Maj :tz undersk revne Post-Taxor, och andra

Förordninga r för alla städer säwäl i Swerige som i Fin-, Est- och Lif-
land».

Detta  är »1705 ärs post taxor» a lias »1705 ärs spöktaxor».

' ) M inne ssk r ift v id invigningen av N ya P osthuset i Srock ho lm å r 1903 I s. 36.
) Ark iv i P ost väsendet 1859 s. 119.
3) Att samlingen t ryck tes 1707 kan bl. a . slutas a v a tt de sista daterade hand-

linga rna i den ä r av den 16 feb rua ri 1707 samt a v den 1707 å rs order, som nämnes i
texten.
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För Roos fanns det yt terligare en anledning t ill misstaget . Av de in-
t ressanta minnesanteckn ingar' ), som han förde under föra rbetet t ill sin
första ärsberät telse, framg ä r, hur hzn hade let at eft er 1692 ä rs taxor
utan att kunna hitt a dem.

R edan i oktober 1707, st rax efter det att postboken hade kommit ut ,
utfärdade Schmedeman en order) ti ll postmästarna, vari föresk revs, at t
postkontoren t ills v idare i fråga om inrikesportot hade at t rät ta sig
»efter den skrivna och post kontoren tills änd a taxan av den 14 december
1692, och icke efter de ut i postordningsboken befintl . taxorna») . Möjligen
va r denna order föranledd av påpekanden fr ån postmästare, at t taxorna
i postboken inte överensstämd e med 1692 ä rs taxor' ). I början av 1708°)
sk rev Schmedeman på nytt t ill postmästarna och framhöll , att flera fel
hade upptäckts i postbokens taxor. Samtidigt översände han et t t ryck
med rätt elser, avset t at t ink listras i postboken . O versk riften ti ll det ta
t ryck lyder : »Efterföljande Errata och T rycke-Fehl finnes i de t ryckta
Post-Taxorne, hwilcka sä ledes ändras och corrigeras böre». Inte desto
mi ndre fann Schmedema n sig 1711) nödsakad at t »ite rera » 1707 ärs
order »sä at t postmät a rna v id brevens vägande och beräknande rät ta sig
i a lla mål efter den av K ungl. Maj :t undersk rivna taxan» . Att denna för-
nyade order var påkallad t rots rätt elset rycket (i det följande kallat
»Errata»), visar den redogörelse, som härefter skall lämnas. Först skall
dock anges, hur taxorna har uppstä llts i postboken.

Postanstalternas taxor har fördelats under vissa administrat iva eller
rent geografiska områden med följande benämningar och i här an-
given ordningsföljd : Kon gl. residencen Stockholm, U ppland , Söderman-
land med livgedinget , Västmanland , Kopparbergs län, ti stergötland,
Smålands landshövdingedömen, Ol and , Gotl and, H allands hövdinge-
döme, Blekinge hövd ingedöme, Skånska guvernementet , N ärke och
Värmlands hövdingedömen, Västergötl and, A lvsborgs och Bohus län,
Gäst rik land, J ämtl and, Västerbott en, ti sterbott en, Åland och Finland ,
N y land, V iborgs läin, Ingerman land , Est lands guvernement, Osels höv-

d ingedöme, Livl and.

1) Finns i P oststy relsens ark iv.
2) D enna o rder ha r inte k unnat åter f in nas i a rki vhand linga rna .
3) Återgivet e ft er referat i Schmedemans b rev t ill postmästa rna 22 maj 171 1 (se

nedan).
) Se t. ex. skr. 3 1 aug. 1707 från p ostmästa ren i Björne bo rg t ill ö verpostd irek tören .

) Br . t ill p ostmästa rna 3 feb r . 17 8.
) Br . t ill postmä sta rna 22 maj 1711.
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Förutom den varierande uppdelningen på administ rat iva och rent
geografiska områden samt ordningsföljden föreligger en del märkvärdig-
heter. Ti ll »N ärke och Värmlands hövdingedömen » har också räknats
D alsland (post taxan för Åmål redovisas under denna rubrik). »Gästrik-
land » anses omfatta jämväl H älsingland och Medelpad (posttaxorna för
Söderhamn, H udiksvall och Sundsvall redovisas under denna rubrik).
»Finland » tycks bara omfatt a Egentl iga Finland och Satakunda (endast
postt axorna för Åbo, N ystad , R aumo och Björneborg redovisas under
denna rubrik). »N yland » anses omfatt a också T avastl and (postt axan för
Tavastehus redovisas under denna rub rik).

Det ligger naturl igtvis nära t ill hands at t utgå från att fördelningen av
taxorna på vissa områden sammanhängde med nägot posta lt ind elnings-
system av riket. I så fall torde det enda t änkbara vara att områdena mot-
svarade olika p ostinsp e.ktionsom råden . Vissa postmästare och ibland
också andra personer hade fått speciella förordnanden som post inspek-
torer, vi lket medförde inspektions sky ldighet inom ett större område och
andra särskilda å ligganden i synnerhet vad postbönderna angick. D et är
tänkbart at t omr ädesuppdelningen i nägon män influerats härav, me n
utan vidare är det klart , att en del av de ifrågavarande områdena inte
kan ha utgjort post inspek tionsd ist rikt . D e allra tyd ligaste exemplen
härpå är O land och Gotland . D är fanns det inte nägra posti nspektorer
och knappast heller något behov av sådana. O ckså i and ra fall st rider
omrädesuppdelningen mot vad som nu är känt om posti nspektions-
d ist rikten vid denna t id ' ).

Inte heller kan den sammanhänga med at t postverket hade något
samband med länssty relserna. Vid upp repade t illfällen anmodade
K ungl. Maj :t guvernörer och landshövdingar at t hålla fingrarna
borta frän Postverket , v ilket lydde under K anslikolle giet.") I stället
borde de se t ill at t inte ink räkta på postböndernas fr ihet från gäst-
och skjutsning, dagsverken m. m. och att inte heller fuska med sin
egen fr ibrevsrät t genom att under sit t signet »und ersticka nägra andras
brev för posten obetalda» eller, beträffande utrikes brev, genom att
»emo ttaga och av leverera deras på tjockt och stort papper i rumlig sty !

) Genom Kanslikol legiets inst rukt ion fö r post inspekto zern a 16 feb r. 1707 sked de en

änd ring i postinspekt ionsd ist rik ten . Postmi sta rna i residens städerna skulle nämligen

samt id igt va ra postinspek torer, vilket bö r betyd a at t li nen bl ev posti nspekt ionsdist rikt .
) Ex : K . res. 4 juli 1683 $ 4, K . b r . t ill a lla gu vernö rer och land shö vdin ga r 17 ma rs

1685, Landshö vd ingeinst rukt ionen 28 jan. 1687 £ 48, K . res. den 17/ 27 un i 1703.
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skrevne korrespondencebrev» utan att betala porto. Troligen var me-
n ingen med omr ädesuppdelningen bara att man lätt are skulle hit ta de
olika taxorna, som ordnats gruppvis sannolikt för att underlätt a t ill-
lämpningen av det hänvisningssystem, som st rax skall skild ras.

Postboken innehäl ler sammanlagt 107 olika taxor . I 4 fall har emel-
lert id taxorna för 2 postkontor sammanförts t ill en enda taxa. Post-
anstaltstaxornas antal blir alltså 111. En taxa Bogesunds (U lrice-
hamns) - tycks av misstag ha utelämnats. Samtl iga övriga taxor utom
en innehäller portobelopp till Bogesund . Borgholm har egen taxa, v ilket
influerat på det tveksamma ställningstagande, som här förut (s. 12) har
gjort s i fråga om en eventuell Borgholms taxa bland 1692 års taxor.

I likhet med 1692 års taxor ha r postporton a i postbokens taxor ord-
nats eft er de olika postvägarna . Taxorna har emellert id , i motsats t ill
vad som va r fa llet 1692, konstruera ts så , a tt de i et t mycket stort anta l
fa ll hänvisar t ill andra taxor. Dessa  hänv isningar  ä r ofta svåra att följa,
i synnerhet som den lurviga fraktur en och frånvaron av mellan rum gör
det svårt att upp täcka, var en posttaxa börjar eller slutar i postboken .

O rn postmästa ren i L indesberg skulle räkna ut och up pbära po rtot fö r et t enkelt

brev t ill H ärnösand och an vände postboken , sä fann han i post taxan fö r Lindesberg
endast följande hän visn ing : »E fter föl jes t ill a lla städer N o ra Taxan». I taxan för
N o ra k und e han läsa : »H ä rnösand ti ll och med K ajana efter O rebrotaxan ». N är han
dä sökte i O reb rota xan, stod d ä r at t läsa : »Sundsva ll t ill och med K ajana e fter A r-
boga T axan.» Men i taxan för Arboga, nä r han hade lyckats hitt a den i postboken,
fan n han ba ra : P ostvägen ti ll Västern or rland . A lldeles efter Köp ings T axan .» I
taxan fö r K6p ing föreskrevs : »Gävle t ill och med Kajana eft er Västeräs T axan ». O ch
när han d å gick t ill ta xan för Västerås, lyd de hän visningen : »Up psala ti ll och med

Kajan a efter Stock holms Taxan.» I Stockhol mstaxan fann han än t ligen , a t t enkelt
postpo rto t ill H ä rnösand utgjorde 4 ö re silvermynt . D eta va r emellert id fel i före-
va rande fa ll, eft ersom porto t fö r enkelt b rev frän Lindesberg ti ll H ä rnösand en ligt

I 692 ä rs taxa utgjo rd e 5 ö re silvermy nt . Exemp let ä r på intet sätt ext remt .

H änvisningarnas omfattning är mycket varierande. D et finns taxor,
som uteslutande hänvisar t ill en annan taxa. Ett sådant fall är Lindes-
bergstaxan i exemplet här ovan. D et finns också taxor med endast et t
portobelopp angivet och i övrigt hänv isande t ill en annan taxa. Sedan
kan man följa så gott som hela skalan uppåt , tills man kommer t ill de
taxor, som i p rincip ansågs fullständiga och där a lltså inga hänvisningar
förekommer. I verkligheten finns det dock  in te någon taxa  i postboken,
som är alldeles f ullständig.
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Systemet med hänvisningarna synes ha varit , at t man hänvisat t ill et t
näraliggande postkontors taxa i den mån portona i denna skulle vara
lika med den egna taxans porton . O m sedan dett a kontors taxa bet räf-
fande samm a porton hänvisade rill ett annat kontors taxa o. s. v ., så
uppkom den egendomliga gömm a-ringenlek, som i det föregående har
belysts. D et är möjligt at t man vid hänv isningarna följde den väg, som
vederbörande post skulle beford ras efter.

O rsaken t ill de besvärl iga hänvisningarna i postboken har nog varit ,
a tt Schmedeman önskade begränsa try ckningskostnaderna. O cksä i sitt
nerbantade skick fy Iler taxorna mer än 100 av postbokens sidor. A tt
Schmedeman hade besvä rligheter med finansieringen av sina bokverk
fram gär av en redogörelse som H enrik Schuck har lämnat' ) . Tydl igen
hade Schmedeman, innan postboken gavs ut , inhämtat Kanslikollegiets
samt ycke"). T roligen har han dock gett ut boken på egen ekonomisk
risk . H an lyckades emellert id efteråt utverka Kungl. Maj :ts beslut om
bid rag ti ll o mkostna der ti ll papper och t ryckarelön » samt t ill ersät t-
ning ät en medh jälpare i a rbetet) .

Postbokens taxor ser ut att ha haft flera författ are. U tt ryckssätten i
de olika taxorna är högst varierande när det gäl ler postvägar och hän-
visningar . Besk rivningen av postväigarna skiljer sig väsentl igt från mot-
svarande beskrivning i 1692 års taxor och även den ordningsföljd, i vil-
ken postkontoren redovisas, företer avvikelser. Också rubrikerna över
taxorna är oenhetl iga : »J önköpings Post-T axa », »G renna Post -Con toirs
Taxa», »Post-Taxa för staden Borckholm»' ), »Gäfle Sta ds Post- Taxa ».
A ven om sk ribenternas variat ionslusta är mycket framt rädande v id
denna t id, förefaller det sannolikt att postbokens taxor, i varje fa ll inte
enbart har uppgjort s på basis av de kungaundersk rivna taxorna, utan
att därvid beaktats också taxor, införskaffade från olika postanstalter.

T axesystemets omfattning ansluter sig i postboken helt t il l taxesyste-
met 1692. D et är samma taxor som det är fr åga om, om man bort ser
från den ganska säkert bortglömda taxan för Bogesund . U tanför syste-
met låg alltså alltjämt postansta lterna i rikets tyska besit tningar och
de svenska postanordningar, som fanns utom riket.

' ) H en ri k Schuck D en svenska fö rlagsbok hand elns histor ia Förra delen s. 168 1923.
2) Se Memo ria l t ill K anslikollegiet 14 feb r. 1708 ang. postt axor.

) K. b r. 8 juni 1707.
' ) Borghol m va r i sjä lva verket inte stad vid denna t id .
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Liksom 1692 finns sä go t som undantagslöst port obelop p angivna ti ll St ralsund ,
H amburg och H elsingör. Relat ivt oft a förekommer portob elopp t ill Stet tin och
Wi smar, vilka båda hörde t ill svenska riket. I Stockholmstaxan finns dessutom porton
angivna ti ll Amsterdam, Köpenhamn, Lubeck och Mitau (i Kurlan d).

De postkontor inom taxesystemets geografiskt begränsade område,
som inte fick några taxor 1692, ligger också utanför postbokens taxe-
system. Mellan 1692 och 1705 hade ny a postk ontor t illkommi t i Simr is-
hamn och Angelholm' ). O cksä i Strömsholm tycks ett postkontor ha in-
rätt ats?). N ägon sorts postanstal t mä ste dessutom ha tillko mm it i Ekol-
sund.

För Simris hamn och Angelholm bestämde överpostdi rektören)
följande: »Taxan vareft er de böra sig rätta uti uppbörden av deras
port o, kan sålunda formeras för Angelholm, att när något brev går
därifrån åt H elsingborg och vidare, då må han rätt a sig efter Laholms
posttaxa, men går brevet över Laholm och vidare, då rätt e sig efter H el-
sing borgs postta xa. Samma lund a Simrishamn rättar sig efter den
Ystadska taxan, när dess brev går över Kristianstad, och efter den
Kristianstadska, när de gå över Ystad.»

H är övertog alltså överpostdirektören postmästarnas befogenhet att
bestämma om portona, i den mån Kungl. Maj :t inte hade fastställt be-
loppen. H an hade säkert rätt till det. Sannolikt är överpostdirek törens
beslut att förstå så, vilket ordalagen också närmast ger vid handen, at t
det avsåg endast post , som passerade genom H elsingborg etc, men inte
post som skulle stanna i de angivna t ransitstäderna. Eljest skulle vissa
egendomligheter uppkomma i fråga om portona, särskilt bet räffande
Angelholm. Postmästarna skulle alltså ha fått behålla en, om än mycket
begrän sad rät t att faststäl la postavgifter.

För Strömsholm och Ekolsund tycks int e några port oanvisningar ha
ge getts av överordnad myndighet . Där överläts tydligen ät postmäs-
tarn a eller motsvarande funktionärer att bestämma om portona. Anl e d-
ningen härti ll var troligen, att dessa postanstalter var så obetydliga, att
man inte räknade med att föreståndaren skulle ha någon fast lön utan
- som det ibland kallades »prenume rera» pa portoinkomsten. Ocksä
den ingående posten till dessa postan s talter var uppenbarl igen av obe-
tydlig omfattning. Statens int resse av r ikt ig postuppbörd var givetvis i
sådana fall mindre.

1) Kanslikol legiets prot. 18 aug. 1699.
) Grape a.a. s. 513.
3) Br. till inspektoren Langenhielm 2 dee. 1699.
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I postboken intogs, såsom framgår av det redan sagda, int e några
särskilda taxor för de nu angivna postanstalterna.

I postbokens Stockhol mst a xa finns portobelopp angivna t ill följande
ort er, för vilka taxor inte intagits i postboken, nämligen : Ekolsund,
Falkenberg, R amundeboda, Sigtuna, St römsholm och Angelholm . Fal-
kenberg äter finns i 5 ytt erligare taxor, R amundeboda i 5 och Angel-
holm i en. H apsal förekommer i 2 taxor, Porkala udd i 2 och Sölves-
borg i 3. För Grisslehamn , N öteborg, Simrishamn och Walk har inte
äterfunnits nägra portobelopp i postboken.

För att kunna göra en undersökning av postbokens taxor måste hän-
v isningarna elimineras och dubbeltaxorna brytas upp . Framställningen
här baserar sig pä de taxor, som har framk omm i t eft er det at t sä har
skett .

N ågra av de ort er, som utelämn ades 1692, äterfinn s i postbokens
taxor. Emellert id har inte a lla sådana orter influt it i dem och nya
utelämn anden har kommit t ill. Totalanta let  utelämnade orter  inom taxe-
systemet utgör 374 stycken. Av dem belöper sig 156 fall på »dubbel-
taxeorter», där emellertid porton finns angivna t ill taxekamraterna.
Bort ser man säsom gjordes i fråga om 1692 års taxor frän dessa
fall, blir anta let utelämnade orter 218 stycken.

Genom att jämf öra portobeloppen i postbokens taxor med beloppen
i 1692 års taxor, kan man räkna fram antalet  f elak tiga porton  i post-
boken. De utgör 333 stycken.

Genom »E rrata » komp letterades postbokens taxor med 25 förut ut e-
lämnade ort er. Dessutom rät tades 93 felaktiga porton. För fullst ändig-
hetens skull mä päpekas, at t f lera fel ocksä finns i »E rrata », förutom
det att den var högst inkomplett.

Slutl igen bör det nämnas att den för viktberäkningen föresk rivna av-
rundn ingsregeln var orikt igt återgiven i postboken ) . D et rätt ades t ill
1711 med förk laringen at t »vid try ckn ingen nagot finn es försat t »").
T roligen glömdes rät telsen ganska snart .

D et har här förut ansetts som sannolikt , att taxor, införskaffade från
olika postanstalter, har beaktats när postbokstaxorna gjordes upp . D etta
förefaller få stöd i yt terl igare en omständighet . 1692 års taxor visade
ju i många fall ojämnheter i så måtto, at t portot mellan två postanstal-
ter inte var lika i båda r iktningarna. I 37 av de 40 fall , som där uppgavs,

' ) Postboken s. 255.
") Br. till postmästa rna 22 maj 17 11.
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har de oenhetl iga port ona ändrats i postboken, så att ifrågavarande skilj-
akt ighet försvunnit . H ärvid har ett av port ona i 1692 ä rs taxor använts,
ibland det högre och ibland det lägre. Man kan väl förmoda, att dessa
ändringar motsvarar vad som redan hade tillämpats i prakt iken, sedan
postmästarna hade upp täckt , at t taxorna inte rikt igt stämde med var-
andra .

Sannolikt har Schmedeman och hans närmaste medhjälpare inte haft
en aning om postbokstaxornas brister och fel, då de kom ut av t rycket .
N är Schmedeman kom under fund med att a llt inte var som det skulle
va ra , slog han genast t ill och förbjöd taxornas användnin g »t ills v idare».
R edan då var han tyd ligen inställd på at t ge ut et t r ät telsetryck . N är så
»Errata » kom ut , t rodde väl Schmedeman att a llt var bra. D et var det
nu inte, och han fick så småningom lov att åter förbjuda användandet
av post bokstaxorna.

Under sina bekymmer med postbokens taxor hade Schme dema n fun-
nit , at t sädana brister och ojämnheter, som i det föregäend e har belysts,
belastade 1692 å rs taxor. H an sk rev därom till Kanslikollegiet och und-
rade, vad som borde göras1) . Samtid igt begärde han från de flesta av
postkon toren at t få korrekta avskrifter av 1692 ärs taxor ). K anslikol le-
giet förklarade att nödig rätt else snarast skulle göras ). Inte så långt där-
efter anmälde Schmedeman hos ämbetsverket' ), at t han t illika med post-
kamreraren hade »igenoml up it » alla taxorna. H an föreslog at t p rov iso-
riska åtgärder skulle vidtas i avbidan på K ungl. Maj :ts approbat ion .
D ärvid borde man , när portot mellan tva postanstal ter inte var lika i
båda riktninga rna, i allmänhet t illämpa det högre port ot . V idare borde
man, bland annat , inr ätt a taxorn a »som de tyckas böra vara ut i en rät t
och lika p roport ion efter var orts avlägsenhet ». Schmedeman framhöll ,
at t härigenom kunde »en god t illväxt förmodas för K ungl. Maj :ts post-
intäkt och ändå ingen hava skäl att klaga över någon obillig förhöjning
när man därt ill tager nägra flera städers taxor för fund ament ».

Dett a ur konstitut ionell synpunkt djärva f örslag gillades faktisk t så
småningom i stort set t av K anslikollegiet5) , men t iderna var ju säregna,

1) Memorial 14 fcb r. 1708 an g. postta xor.
") O rder 15 febr. 1708.
) Kan slikollegiets pro t . 14 mars 1708.
4 ) Memorial 1 dee. 1708.
) Res. 14 jan. 1710.
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medan envåldshärskaren vistades i T urkiet. Kollegiet ansåg emellert id
i fräga om portona s anpassning eft er vi glängden, at t man borde gä en
medelväg, så att de inte blev a llt för höga. Kollegiet föreskrev att taxorna
skul le p ä det ta fundament inrät tas t ill vidare K ungl. Kol legii appro -
bation och undersk rift ». H ärefter tycks saken ha runnit ut i sanden.
I varje fa ll förblev  1692 års tax or of örändrade till år 1741,  då helt nya
taxor utfärdades' ) .

För fullständ ighetens skull må påpekas, at t t redjedelsförhöjningen
1710- 1712 och fördubblingen 1718 int e innebar att grund taxorna
ändrades. O m dessa förhöjningar, som båda blev temporära , må föl-
jande erinras:

I Kungl. Rådets p åbud om en allmän kont ribut ion för 17 102) fanns bl. a . intagen

följand e fö resk rift :
»D essutom har ma n funnit nödigt a t t ocksä förhöja b revtaxan ti ll en t redjedel mera

emot d et som i porto hä rt ills va rit beta lt e fter taxan, vi lken fö rhöjning fö rb ehä lles ti ll
publici understöd allena och in levereras i ränterierna t ill kungl. sta tskontorets ano rd -

ning ; d ock a llt dett a som så ledes va rder förhöjt med dee villko r rill föreståend e, a t t

dee ej längre ska ll conti nuera än under pågående k rig - - - »

Motsva rand e p äb ud urgi ck fö r 1711 och 1712.%)
I samband med att Ca rl X I I »av en nåd ig omsorg för dess t rogna undersåta rs a ll-

männa vä lfä rd » 17 12 bestämde om »en ny ska tt n ing», upp hävdes emellert id a lla ext ra
ord ina r ie kon t ributioner, dä r ibland ifrägavara nde t redjedelsfö rhö jning av postp ort ot.' )

Den t illämp ades dock t ill 1712 å rs ut gång.5)

Fö rd ubb lingen 17 186) sammanhängd e med Ca rl X II :s på sina hå ll högt p r isade
men sannolikt mycket o rea list iska p ost reform. Så sna rt Ca r l X II h ade stup a t ,
skrev Sch medemans eftert räd a re, H . Bunge, t ill K an slikol legiet) och framhö ll at t b rev-

taxorna mäste ö verses» emed an man av för fa ren heten nogsamt fö rmärkt , a t t folket

mind re sk r iva, nä r po rto högt sät tes.»
U lr ika E leono ra förordnade hä refter, at t »sä vä l för in- som ut r ikes b reven hädan-

ef ter enk la postpenn inga r sko la beta las på såd ant sätt som det va rit vanligt för rän
fö rhöjn ingen d ä rå sked de». Återgången från förd ubblingen sked de den 1 juni 17 19. )

1) I und . sk r. 22 juli 1746 ang. post taxorn as jämkning och för fat tning tala r K ansli-
ko llegiet om »d e gaml a och å r 1692 gjo rd a samt a llcsedan intet ö versed da och rätt ade,

jämvä l t ill stö r re delen op roport ionerade taxo r».
2) 3 jan . 1710.
") 23 jan. 17 11 resp . 10 jan. 1712.
'1) K . f . (fr ån Bender) 4 juni 17 12 på vad sä t t cont ribut ionerna ti ll underså ta rnas

mä rkeliga lind ri ng efter en b illig jämlik het skola ut göras.

) Br . 20 jan. 1713 frän Schmedeman ti ll postmästa rna .

) K. br. (fr ån Lund) 6 feb r . 17 18.

7) Memo rial 19 dec. 1718.

) Br. 2 1 maj 1719 från Bunge t ill postmästa rna .
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U nder 1600-ta let hade postmästarna en mycket  själv ständig ställ-
ning.  Förutom rätt en (obegränsad t ill och med 1692) att med Stock-
holmstaxan som mä ttstock bestämma sin egen taxa, hade en postmästar e
också befogenhet at t ackordera med kunder i olika postangelägenheter
och behålla betalningen . H an d rev postkontoret i mycket som sin egen
affär, vartill också bör ha bid ragit de komplicerade förhå llandena på
betalningsmedelsomr ädet . D enna sjä lvständ ighet var säkert nödvändig
för at t uppb yggandet skulle lyckas. Postmästarna bör a llt sä ha rät t att

t i Ilsk riva sig en god del av äran för dett a .
K ontrollen  över de övriga postmästarnas handb nde utövades i a llt

väsentl igt av postmästaren i Stockholm (fr ån 1697 eller 1698 av över-
postdirektören) och hans fåta liga medh jälpare. D en måste av naturl iga
skäl ha varit  f öga ef f ek tiv .  D ett a frestade väl t ill sådana mindre lämp-
liga fr iheter fr ån postmästarnas sida, som K ungl. Maj :t kl agade över
under senare hälft en a v 1600-ta let .' ) Un derslev var et t outveck lat rätt s-
inst itut. N u kriminaliserade hand lingar bet raktades då som rena redo-
visningsfr ägor. D ett a är också ett d rag i bilden av postmästarnas själv-
ständighet.

Systematiskt hade dock centraladminist rat ionen genom olika åtgärder
sä sakta redan under denna tid sökt att fä fastare grepp om tyglarna.
Genom 1692 års post taxor fick den betyd ligt  ökade k ont rollm öjligheter.
Staten erhöll ett  säk rare underlag  för sin  ink omst  av post rörelsen. Kor-
respondenterna fick et t visst  sky dd m ot god ty ck e.  O verhuvud hör 1692
års taxor t ill de mest betydelsefulla dokumenten i svensk posts äld re
historia . D et var et t k raftp rov at t ställa samman dem, som fört jänar all
respekt . N är förslag t ill taxorna underställdes K ungl. Maj :t , besk rev
Kanslikollegiet det ut förda arbetet sä lunda : »detta verket haver fordrat
ett v id lyft igt arbete med gamla taxornas sammandragande, ext rahe-
rande och jämförande, miltal ens antecknande och kursernas inrät tande
i sin behöriga ordning, de nya taxornas uppsätt ande och deras jämkning
mot varandra , förändrande och å tsk illiga gångers avsk rivande och sam-
ma nfattand e».

Sorn redan har påpekats fanns det mer än 10.000 port oangivelser
i taxorna. Att de blev en smula ofullständiga och möjligen också hade
andra b rister, är knappast ägnat att förvåna.

Postbokens taxor var utan tvekan misslyckade. Man hade försökt sig
paen »rat ional isering , men hade saknat de tekn iska föru tsät tni ngarna
för dett a och då blev det som det blev.

') Jfr s. 11.
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Post taxa f ör A nge/holm, f astställd den 27 januari 1743.

Utvecklingen mot en begränsning av postmästarnas självständ ighet
och ökat inflytande för cent ra ladminist rat ionen fort satt e under hela
1700-ta let. I fr åga om port ona tog sig det ta, under den del av seklet då
1692 å rs taxor gällde, bland annat ut t ryck i at t när nya postanstalt er
inr ät tades, t ill en början Kanslikollegiet 1) och senare K ungl. Maj :t2) be-
stämde vilka av 1692 ä rs posttaxor som skulle t illämpas vid dem. I å t-
minstone ett sådant fall har överpostdi rek tören därefter föresk rivit , at t

' ) Ex : K ans liko llegiets beslut 3 1 juli 1722 (Lap ps«rand el ler Villman st rand).
") E s : K . br . 28 no v. 1724 (Ec kerö), K . res. 5 febr . 1725 (K vars ebo), K . res. 25 0kt .

1734 S 8 (Ekenä s).
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postportot skulle uppbäras e fter den i t ryckta postb oken befint liga
taxan » för det postkontor, vars taxa skulle t illämpas enligt huvudbe-

slutet ' ) .
Man hade a lltså nu genomlöpt a lla tänkbara stad ier, när det gällde at t

besluta om porton, som inte fanns upptagna i 1692 års taxor . Från
postmästarna hade beslutsfunktionen övertagits först av överpostd irek-
tören, frän denne av Kanslikollegiet och från kollegiet slutl igen a v
Kungl. Maj :t . Porton bestämda på a lla fy ra sätten var samt id igt i b ruk
under ifrägavaran d e tid .)

1) O verpostd irek tö rens h r. 14 aug. 1722 om p ostpor to t ill Lapp st rand el ler Villman-

st rand .
' ) D essutom begagnades 1692 å rs taxo r ino m deras egentl iga t illämp ningsområde.

Sä kerligen an vändes ocks± 1705 r s fö rbj ud na postbok staxo r.
D äremot tycks det pi et t undantag nä r int e ha faststä llts nägra yt terl iga re särski lda

ta xor under den t id, di 1692 ä rs taxor gil lde. U nd antaget avser postkont oret i Angel-

holm, för vilket överp ostdirektö ren faststä llde en fullst änd ig taxa 27 jan. 1743. Av-
sk rift a v denna taxa ä r inhä ft ad t illsammans med 1692 å rs o r igina lt axo r. D en följer

fö rskr ifterna i ö verpostd irektö rens b rev t ill inspektoren Lan genhielm 22 dec. 1699

(se s. 26). Anl ed nirg en t ill at t denna taxa faststä lldes va r enligt vad som framgår
av h r. 14 jan. 1743 från postmästa ren Brome i Angelholm t ill postk am rera ren H el-

d ing, a t t Brome begä rt a t t få en såda n t axa på det att han d ä reft er skulle vara
»obryd d både för obser vat ioner och d eras (korrespondenternas) horande k lagomål».
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