
». . .bort öfver hafvet . . .»

OM ÄNGBÄTSPOST
A v A nders Emmerf ors

Trots att ängbätspost är ett samlarområde som vinner alltmer populari-
tet, är det förhållandevis outforskat . I varje fall är det svårt att hitta litt e-
ratur om det . Jag skall därför försöka göra en sammanfattning av postbe-
fordran pä Ostersjön vid mitten av förra ärhundradet. Postgängen till Fin-
land över Ålands hav hoppar jag över. Den finns uttömmande behandlad
i Postryttaren 1966. Likaså N orges förbindelser med kontinenten, som för
övrigt t ill största delen gick över N ordsjön. Om dem kan man läsa i 1969
års handbok, N orska Filatel istika. Framställningen bygger på innehållet i
postala förordningar och föredrag, upplysningar i fi latelistisk litteratur,
brev i min samling, avbildningar i auktionskataloger m m. Den gör inga
anspråk på vare sig fullständighet eller absolut korrekthet . N är det gäller
en del av de poststämplar som använts, är det ibland fråga om rena giss-
ningar. Jag är tacksam för alla upplysningar som bekräftar eller motsäger
mina uppgifter.

Av geografiska skäl förlades de flesta postförbindelserna mellan ä ena
sidan Danmark och Skåne och ä den andra den nordtyska kusten. H ur de
olika ängbätslinjerna avlöste varandra är en synnerligen invecklad historia
varför jag endast tar med huvuddragen.

Först en liten historik :
Redan 1620 inrättades ett svenskt postkontor i H amburg, för att under-

lätta kontakten med de svenska härar som då härjade på kontinenten. Pos-
ten befordrades till H amburg genom Danmark (som även omfattade Skåne
på den tiden). Markaryd vid smälandsgränsen blev gränspoststation. Ge-
nom Danmark skedde postgången av personer utsedda och avlönade av
Sverige. Rädda för konkurrens t illät Danmark endast att de färdades till
fots i motsats t ill danska postens bud, som var ridande. T ransporten genom
Danmark till H amburg tog 8 dagar för den svenska posten mot 3 dagar
för den danska.
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Genom fr eden i Brömsebro 1645, då Skåne blev svenskt, fastslogs Sve-
riges rätt att »utan hinder, uppehåll eller undersökning» sända post genom
Danmark.

År 1662 inrät tades et t svenskt postkontor i H elsingor, som bestod ända
t ill 1816.

Vid unionen mellan Sverige och N orge 1815 avtalades att svenska post-
verket skulle svara för den norska postens befordran genom Sverige, det
danska skulle sköta postgången genom Danmark.
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Eftersom de danska inskränkningarna gjorde posten långsam, och natur-
ligtvis ocksä p g a att Pommern var svenskt, inr ätt ades en bätpostförbin-
delse redan i slutet av 1600-talet mellan Ystad och Stralsund, tidvis även
mellan Karlshamn och Stralsund. Trafiken sköttes med mindre segelfartyg,
s k postjakter. Det dröjde ända t ill 1861 innan dessa spelat ut sin roll som

postbätar.
Postgången var säkerligen osäker, eftersom den var helt beroende av vi -

der och vind. Storm och ishinder satte ofta stopp för sjöfart en.
Det ä r först i och med ångbåtarna som det blir fråga om en mera om-

fattande posttrafik sjövägen.
Men även dessa var beroende av vädrets makter och användes till en

början endast under sommarhalvåret. Den mesta posten gick via Danmark
på vintern, men den som skickades sjöledes blev befordrad med postjakter .

Efter N apoleonkrigens omvälvningar i Europa kom Pommern, som un-
der stormaktstiden varit svenskt, genom Wienkongressens beslut att tillhöra
kungariket P reussen. Detta resulterade i et t postfördrag mellan Sverige och
Preussen den 1 mars 1821 angående inr ättandet av en ängbätslinj e mellan
Ystad och Stralsund. Denna följdes sedan av flera linjer, t ex Stockholm-
Stettin. Post befordrades även med p rivatägda fartyg, t ex mellan Stock-

holm- Li.ibeck .
En sjöpostförbindelse, som fört jänar att omnämnas, t rots att den inte

trafikerades av ångbåtar, är Ystad- Li.ibeck, som inrättades 1814. Med
denna sammanhänger nämligen den mycket sällsynta »tre kronor»-stäm-

peln frän Lub eck.
I »Lubeckische Anzeigen» kunde man den 18 maj 1814 läsa följande

annons:
»D i numera enl igt högsta befa llning de kungliga postjakt erna, en gang i
veckan, närmare bestämt varje onsdag, skall avgå fr ån Travemi.inde till
Ystad, så meddelas eventuella resenärer med dessa till Sverige och likaså
härvarande näringsliv att avgången understundom kan ske några dagar
tidigare. Dett a kommer i så fall att kungöras vid Börsen. Brev måste av-
lämnas onsdagar exakt kl 10 på förmiddagen.
Kungl Svenska Postkontoret i Li.ibeck, den 14 maj 1814.

Agent Grimm , postdirektö r.»

Johann Anton Grimm var sedan 1803 svenskt ombud i Lube ck, 1814
blev han konsul. Det tycks inte finnas några belägg i arkiven, varken i
Sverige eller Lubeck, för att svenska regeringen gett honom i uppdrag att
söka inrätta et t svenskt postkontor i Lubeck . Stadspostmästaren där sager
i en skr ivelse till sina överordnade att svenska postkontoret i H amburg
inte kan begripa varför Grimm låter t illsända sig post t ill adressater i Lu-
beck, då där ju inte existerar något svenskt post kontor. P g a stadspost-
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mästarens förfr ågan avsändes et t brev t ill Stockholm från svenska kon-
toret i H amburg, för a t t bringa k larhet i frågan. Tyvärr har jag hit tills
inte lyckats finna det ta, eller svar på det , i Postens arkiv .

D en 27 aug finner man följande annons i Li.ibeck ische Anzeigen : »Bre-
ven till N orge mottages och expedieras av agent Grimm .» Postdirektör -
ti teln, som han tydligen själv hade gett sig, har nu försvunni t .

Aven sommaren 1815 gick postjakterna mellan Ystad och T ravemi.inde,
och Grimm ombesörjde transport en av post mellan Lubeck och H ambu r-
gerkontoret . I en kunglig sk rivelse på hösten 1815 konstateras emellert id
at t postgången via Lubeck är långsam och osäker och at t den i for tsät t-
ningen skall ske över Stralsund, som tidigare.

Konsul Grimm fick i augusti 1816 mot taga en besk skrivelse från stads-
postmästaren där det meddelas at t han enligt senatens beslut inte får for t-
sät ta den oti llätna postbeford ran som han t rots påstötningar ägnat sig åt .
Detta gällde även det fall at t postjak ttrafiken ti ll Travemi.inde skulle å ter-
upp tagas.

Mot bakgrund av ovan sagda är väl det mest troliga at t »tre kronor »-
stä mp eln inte har nägon officiell karak tär, utan har färdigställt s pa eget
init iat iv av »postdirek tör » Grimm. H ur som helst är den intressant, och
för övr igt »vär» t idigaste datumstämpel.

1060-
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Y stad- Stralsund
Den 25 mars 1818 ingicks det första postfördraget mellan Sverige och

Preussen om gemensamt postutbyte mellan Ystad och Stralsund. En svensk
postagent tillsattes i Stralsund och en preussisk i Ystad. I en post konven-
tion av den 1 mars 1821 stadgades att vardera postverket skulle anskaffa
ett ängfarty g för post- och passagerart rafik under sommarhalvåret . Vin-
terti d skulle postjakterna tjänstgöra även i fortsät tningen.

1824 var den svenska ångbåten klar at t tas i bruk. Det var en hjul-
ångare av trä, 90 fot lång med en maskin på 55 hästkrafter . Den fick
namnet Constitutionen.

Den första preussiska båten sattes in 1825 och hette »Preussischer Ad-
ler». (Postmästare H ellberg i H amburg skriver i sin tidskrift Arkif i Post-
väsendet att den första preussiska ångaren hette »Friedrich Wilhelm». Möj-
ligen kan denna båt ha använts medan man väntade på att  P r.  Adler»
skulle bli färdig?)

Det visade sig snart att hamnen i Stralsund var farligt grund, trots att
hjulä ngarna int e var särskilt djupgående. I et t tillägg till postkonventionen,
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Brev bef ord rat öv er G reif sw ald . I all111iinhet gick brev f rån Li ibcck land v ägen ell er
m ed båt ti:l K öp e11hamn eller M alm ö.
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den 11 sept 1826, bestäms därför att Greif swald skulle bli preussisk an-
löpningshamn tills man hunnit muddra och bygga om i Stralsund. D är
fanns redan ett svenskt postkontor som inr ättades samtidigt med det i
Stralsund 1816. Dessa kontor fick liksom H amburg sina poststämpl ar
1823.

1830 inträdde en förändring i och med att postkonventionen av den 10
april stadgade att fr ån och med 1831 skulle det svenska postverket ensamt
sköta postgången mot en årl ig ersättning fr ån Preussen på 9.000 Thaler
Courant (= 16.000 R iksd.Bc0). 1831 insatt es därför ytterl igare et t svenskt
fart yg i t rafiken, nämligen »Mota la», en hjuläng are av ungefär samma
storlek som Constitutionen (100 fot lång, 60 hkr).

1837 hade Constitu tionen tjänat ut och ersattes av den något större
»Svenska Lejonet » (108 fot, 70 hkr ), som kom att fungera både på denna
linje och mellan Ystad och Stet tin (se nedan) i hela 19 är.

Tillfälligtvis tjänstgjorde också postverkets ångare »Sverige» under
1839.

Postfördragen med Preussen löpte på tio år i taget, och 1839 när gäl-
lande överenskommelse snart skulle gå ut, fanns planer hos svenska post-
verket att förl ägga posttrafiken ti ll Lube ck i stället . Detta lyckades Preus-
sen förhindra och det nya fördraget slöts den 14 sept 1840. H amnen i
Stralsund var nu färdig, varför det svenska postkontoret i Greifswald
stängdes och trafiken flytt ade tillbaka t ill Stralsund. Det svenska post-
verket fann tydligen kostnaderna för höga i förhållande t ill den preus-
siska ersättningen, eftersom även Preussen i for tsättningen ansvarade för
postgängen. Preussen satte nu in en hjulängare vid namn »Königin Eli-
zabeth».

1841 började man att använda fartygen också mellan Ystad och Stettin,
med anknytning i Ystad t ill de post förande fart yg, som gick mellan Stock-
holm och Lubeck . Mera härom senare. Ett tillägg gjordes till fördraget
1847, om att två turer per vecka skulle göras mellan Ystad och Stralsund
och en per vecka Ystad- Stettin .

Kr ig rådde 184 8 mellan Preussen och Danmark, varför de svenska bä-
tarna ensamma skött e trafiken.

I och med att postförbindelserna genom D anmark utvecklades, kom ång-
bätslinjen Ystad Stralsund at t alltm er förlora sin betydelse, särskilt vin-
terti d . Den hade aldrig burit sig ekonomiskt, utan äsamk ade Postverket
k raftiga förluster varje år . 1849 drogs posta gen tern a i Ystad och Str al-
sund in. Kommunikationen förbättrades något genom att postdiligenser
sattes in mellan Malmö och Ystad 1851.

Den 5 april 1852 ingicks ett nytt postfördrag med Preussen där man
beslutade att öppna en dir ekt ängbätsförbi ndelse mellan Stockholm och
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Preussisk a p osti ngaren »K önigin Elizabeth » 1840.

Stettin, i st f som tidigare via Ystad. Detta minskade ytterligare betydelsen
hos Stralsund-linjen. Samma fördrag säger att post om så önskas, kan sän-
das via Ystad, vilket i så fall skulle anges på brevet . Den normala beford-
r ingsvägen var över D anmark. Kungliga Generalpoststyrelsens cirkulär nr
8 den 10 mars 1859 innehåller följande passus: ». . . men då denna kom-
munikation lätteligen kan blifva för en längre t id alldeles afbruten, må
några bref, som till utrikes ort skola, enligt anteckn ing ä brefven, beford-
ras direkte frän Ystad till Stralsund, och som ej till Ystad hinna ankomma
den 29 november detta är, a Postkontoren och Postexpeditionerna icke
emottagas.»

Sverige åtog sig i 1852 års fördrag att ensamt sörja för vintertrafiken
mot en ersättning av 800 Thaler Crt . Samtidigt utverkades rätten att, v ia
Preussen t ill svenska H amburgkontoret, sända brev buntade i slutna brev-

paket .
1857 togs den svenska postångaren »Eugenia» i bruk . H on var byggd

i järn och hade ett maskineri på 80 hkr .
I och med postfördraget den 25 mars 1861 var segeljakternas tid förbi.

Endast ängfartyg skulle användas. An en gang skulle svenska postv erket
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ensamt stå för trafiken, både mellan Ystad och Stralsund och mellan Stock-
holm och Stettin. P reussen fick betala 18 .000 Th Crt i årl ig ersättning.

Förbindelsen mellan Stockholm och Stettin var en farl ig konkurrent till
Ystad- Stralsund p g a att Stralsund saknade järnvägsförbindelse. H ell-
berg i H amburg anger att det tog 40 timmar att sända posten fr ån H am-
burg till Stralsund (med diligens), under det att transport en till Stet tin
(järnväg) endast tog 15 tim.

Läget kom dock att ändras totalt i början av 60-talet . Stralsund fick
järnvägsförbindelse med Berlin och Södra stambanan blev helt utbyggd.
Förbindelsen mellan Stockholm och Stet tin blev därmed helt överflödig,
och en kunglig skrivelse den 5 dec 1862 säger att postfördraget med Preus-
sen skall sägas upp .

Eft ersom södra stambanan slutade i Malmö blev detta sommartid den
svenska hamnen, i väntan på att Ystad skulle få anslutning till stambanan
(enl kungl skr 17 april 1863). Detta inträffade 1866.

Under dessa år utbröt det andra dansk-p reussiska kriget, som slutade
med att D anmark, vid nederlaget i slutet av februari 1864, fick lämna
ifr ån sig Schleswig-H olstein och Lauenburg till Preussen. Blockader i Ös-
tersjön lade hinder i vägen för post trafiken.

Under februari och mars 1864 gick posten från Ystad till Warnemiinde
genom det neutrala Mecklenburg, resten av året fr ån Malmö til l Lubeck.
Enligt kungl skrivelser 18 mars och 8 april fick även dansk post föras via
Malmö, eft ersom de danska postkommunikati onerna var avbrutna av kri-
get . Trafiken uppehölls med et t av postverkets nyaste fart yg, propeller-
ångaren Drottning Lovisa, som under några år trafikerat linjen Stock-
holm- Stet tin . A ven Polhem, en p ropellerångare som i vanliga fall skötte
postgången t ill och från Gotland, sattes in mellan Malmö och Liibeck .

Post&ngf arty get O scar.

92



• ), _ '!'

s -

, ¢

. ' -- -

,, - - _,

' . .-  .

a ls#ff a"em
Posti ngf arty get S of a.
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I det nya postfördraget, 21 och 31 juli 1864, stadgades att Malmö skulle
vara svensk hamn, en daglig tur skulle gå under sommarhalvåret, vår och
höst varannan dag.

Ytt erligare en ny ångare, Oscar, en hjulängare av järn på 175 hkr, blev
färdig att användas 1865 mellan Malmö och Stralsund.

Preussen satte in »Pommeran ia». En kortare t id användes också den
svenska p ropellerångaren Sofia, som byggts speciellt för vintert rafik .

1866 nådde järnvägen Ystad, som åter blev svensk posthamn. Detta
varade emellertid bara i två är ; 1868 blev det än en gång Malmös tur att
vara posthamn på svenska sidan.

Enhetssträvandena i Tyskland kr öntes samma år med fr amgång i och
med att N ordtyska unionen med Preussen som ledande part bildades. I och
med post fördraget med N ordty ska Postförbun det (N DP) i febr 1869 sat tes
punkt för den svenska bätposttrafiken till Pommern, som pågåt t i nära
200 år . N DP skall mot en årlig ersätt ning av 2.000 Th Crt med sin ångare
Pommerania ensamt sköta trafiken mellan Malmö och Stralsund.

Vintertid sköttes postgången med hjälp av segeljakter, som tydligen kla-
rade vintersjöfarten bättre än ångbåtarna. Eft ersom både passagerar- och
posttrafik var av mindre omfattning om vintern räckte dessa mindre far-
tyg till för att täcka behoven. Ofta måste dock inskränkningar göras i t ra-
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f iken p g a väder och isförhållanden. R aden av postjakter sedan 1600-
talet är lång och bara de, som var med under ångbåtst iden ska behandlas.

U nder 1820-ta let användes t vå postjakter, »Const itut ionen» och » Tro-
heten».

r os t j akt er

8 15
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! Ef t er 1861 användses [ i nt e segel j ak t er .

Svenska b!itar i traf ik Ystad- Stralsund.
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Det är alltså att observera att det fanns en postjakt och en hjulängare
med samma namn! Om man inte håller isär dem, blir uppgifterna om dem
högst förvirrande.

Postjakten Constitution en tjänstgjorde fr am till vintern 1832, då den
strandade utanför H iddensee den 27 nov. Den ersattes av en tysk jakt,
»Sank t Johannes» som i sin tur avlöstes av »Postiljonen» 1841.

Denna jakt var den sista som användes, ända fr am till 1861 då bruket
av segelbätar helt upph örde.

Av de p reussiska jakterna, har jag bara lyckats finna namnet på den
som användes under den första perioden (1824- 30) då Preussen deltog i
vintertrafiken. Den hette »Kronprinsen af Preussen».

Med undantag av en del danska dampskibpostekspedit ioner, hade de
bätar, som skötte posttra fiken pa Ostersjön, sa vitt jag vet, inga egna
poststämplar. Sa var däremot fallet med de norska postängarna.

D äremot finner man ofta anteckningar om befordringsväg och stämplar
fr ån utväxlingskontoren. På brev som skickats över Ystad- Stralsund ser
man t ex antecknin gar som »via Ystad», »öfver Str alsund», »per Dampf-
schiff» eller båtens namn. De stämplar som kan finnas är från de svensk-
norska postkontoren : KS&N PC/Stralsund/ datum inom ram (två typer)
eller dito Greif swald . I de fall breven var betalda dit kanske breven bär
skrivstilsstämp larna »franco Stralsund» resp Gr eifswald .

Från de p reussiska kontoren kommer rakstämplarn a Greifswald och
Stralsund, und er 40-talet övergick man ti ll datumcirkelstämpel och ännu
längre fr am, fyrkantstämpel med datum.

Ängbätsbrev fick ofta stämplar som talade om a vgångslandet . I Stral-
sund användes en sådan ramstämpel : Aus Schweden/per Stralsund.

Den infördes av preussiska postverket men användes långt fr am i t iden,
och förekommer så sent som på ringtyp med posthorn, kanske även på
Oskar II.

» Aus Schweden» inom ram ser man ibland på brev till kont inenten. En
sådan stämpel användes av det preussiska postkontoret i H amburg, och det
fanns en motsvarande med texten Aus Dänemark. Träffar man på denna
stämpel gäller det att vara uppmärksam! Jag har själv t idigare i en art ikel
protesterat mot påståendet att denna stämpel använts i Stralsund, men det
måste jag ta t illbaka eftersom det användes en så gott som exakt likadan
stämpel där . Man måste nästan använda linjal för att kunna skilja dem åt .
H amb urgstämp elns längd är knappt 33 mm, stralsundstämpeln är 2 mm
längre.

Jag har inte undersökt hur det förhåller sej, men det ligger ganska nära
till hands att anta, att när stämpeln ifråga förekommer på fr imärken (en-
bart vapentyp, så vitt jag vet), sä rör det sej om den fr ån Stralsund. Mär-
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. ALSUND-YSTA,
6"°4 - 4 "

1866. 1866.
Staats-Postdampfschiff-Verbindung
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Preussenand Schweden
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Drzester Seeweg. Postroute.
t: ebe r fahrt In 6 S tunden.
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kena bör r imligen ha sutt it på brev som postats direkt i skeppsbrevlåda
och makulerats först i Stralsund. Brev som befordrades i slutna brevpaket
till H amburg var ju redan postbehandlade och dom gick för övrigt till det
svenska postkontoret .

Ans Schweden
per Stralsund [Aus Scdweden]

Franco Hamburg.

» st.%

VIA STETTIN

[Fc o]

Aus Schweden

Aus Dänemark
97
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Stockholm- Stett in
Som tidigare nämnts började man redan 1841 att låta båtar avgå växel-

vis till Stralsund och Stet tin från Ystad.
D en svenska ångaren Svenska Lejonet skötte hela tiden trafiken för Sve-

r iges del. I Ystad utväxlades post med de p rivatägda båtar som medförde
post på linjen Stockholm- Li.ibeck .

Preussen använde ängfartyget »Königin Elizabeth ».
En kortare tid 1847 togs svenska postverkets ängare »Sverige» i bruk .

Den kom annars knappt till någon användning. Under 1848, då det första
dansk-preussiska kriget pågick var trafiken helt inställd, men den åter-
upp togs igen 1849.

För at t förbättra kommunikationen inr ättades enligt post fördraget den
5 april 1852 en direkt linje mellan Stockholm och Stet tin . Vardera post-
verket skulle bidraga med et t större ängfartyg och ett mindre reservfartyg.
Svenska postverket hade redan en båt klar, nämligen N ordstjernan, en
hjulångare på 150 hkr, som tidigare använts i Göteborg, både av Postver-
ket självt och uthyrd till et t privatrederi.

N ordstjernan sattes i trafik redan 1852, under det att Preussen inte lyc-
kades få fr am någon båt förrän året därpå. D å sattes N agler in . Det var
en stor båt med maskineri på 220 hkr . 1859 strandade och förliste N agler
utanför Västervik den 2 nov under en resa fr ån Stockholm, varvid all post
gick förlorad. Preussen hyrde i dess ställe en svensk bät, »Skäne», som fick
tjänstgöra också i svenska postverkets regi, sedan Sverige ensamt tagit an-
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svaret för Stockholm- Stet tin-linjen i postfördraget av den 25 mars 1861.
N ordstjernan ersat tes detta år av en båt som var avsedd för gotl andst ra-
fiken, Polhem.

Året därpå är Drottning Lovisa klar, men hon hinner tjänstgöra bara
två år, innan linjen läggs ner 1863, då stambanan strax var fr amme i
Malmö.

D rottning Lovisa och Skåne avgick från Stockholm resp Stet tin den
3, 8, 13, 18, 23 och 28 i varje månad under sommaren, men under hösten
bara en gång i veckan, nämligen tisdagar . Sista turen ägde rum 17 nov
1863.

På brev fr ån 1850- och 6-t a let, som gått med båt fr ån Stettin till Stock-
holm, ser man ibland stämpeln VIA STETTIN .

Den användes i Stet tin, och skulle ange att brevet befordrats den dyrare
vägen över Ostersjön. Portot via Danmark var vid denna tid från H am-
burg 45 öre, via Stettin 63 öre.

Ibland ser man stämpeln Aus Schweden utan inr amning.
Jag har själv inget brevmaterial med denna stämpel, men med hjälp av

avbildningar i auktionskataloger o cl, tror jag ändå att jag kan placera den.

Sv enska !r evs s i ska

ingf ar t €
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Brev med stämpel »A us Schweden» använd i Stralsund.

Den förekommer nästan alltid tillsammans med en franco-stämpel med
ram, båda i röd färg. Detta gäller betalda brev med frimärken eller utan.
Säkerl igen finns den i svart på obetalda brev också, även om jag inte set t
den (sådana brev utan s k bco-märken blir tyvärr inte avbildade!) Samt-
liga brev jag känner till har avsänts från eller via Stockholm, t ex till H aag
och USA 1856, till London 1858, från Sundsvall 1859 till Lubeck. En del

av dem har pätecknats »via Stettin» eller liknande. Att en del brev som
gått samma väg blivit stämplade Aus Schweden inom ram, dvs först i
H amburg, torde bero på att de gått som brevpaket ända dit .

Jag har sett ett danskt brev avsänt fr ån Köbenhavn till Dresden, med
stämpeln Aus Dänemark och samma francostämpel, och dessutom ett finskt
brev från Wiborg till Tyskland med röd stämpel Aus Russland i samma
typ . Tyvärr syns inte hela brevet och ingen francostämpel, men den kan
ju finnas där i alla fall.

Den gemensamma nämnaren för dessa brev måste, så vitt jag kan se,
vara Stettin. (Jag ska återkomma till de ryska och danska förbindelserna
längre fram.) Det preussiska postkontoret i Stettin måste ha använt dessa
stämplar.
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Ibland ser man preussiska frimärken med Stockholms fyrkantstämpel.
De härstammar från brev, som postats direkt i skeppsbrevlådan före av-
gängen fr än Stettin.

Postbef ord ran med p riv atf arty g
Svensk författningssamling 1835 no 22 innehäller Kungl Maj :ts nädiga

Kungörelse »angäende de wilkor, hvarund er bref ma med ängfar tyg, seg-
lande fartyg och diligencer fortskaffas.»

Förutom föreskr ifter angående inrikesposten, stadgas att »Fartyg, som
fr ån Svensk hamn af går till utrikes ort , må ej, utan serskildt tillstånd . . .
medtaga andra förseglade bref eller sammanslagna brefpaketer, än sådana
ifrån fart ygets redare eller aflastare, som för resan äro af nöden.»

Båtbesättningarna förbjuds vid vite av 6 R iksd 32 sk att medföra post .
H älften av det por to som erlades av avsändare eller mott agare, tillföll

befälhavare på fartyg eller ombud för diligenceinrättning.
Varje fart yg i reguljär passagerartrafik mellan bestämda orter skulle om-

bord ha en låst brevlåda, i vilken brev kunde nedläggas. N ycklar till lådan
skulle finnas hos berörda postanstalter , dit kaptenen förde den vid fr am-
komsten.

ö fwer :Post :Directeurs:Embet et äge, at t med ägare af ängbät, som gör
reguliera resor inrikes orter emellan , afsluta contract om postväskas med-
tagande emot betalning, icke öfwerskjutande halfwa portobeloppet . . .»

Tydligen gällde denna rätt att teckna kontrakt även båtar som trafike-
rade utlandet, för i en kungl skrivelse 11 juni 1836 godtages • . . af Gross-
handlanden i Stockholm C . F. Liljevalch i underdånighet gjorde anbud,
att med tvenne i England byggde ängf ar tyg, dem Liljevalch ämnade an-
vända till en regulier fart mellan Stockholm, Ystad och Lubeck, medföra
Brefposter, emot ätnjutande af häl ft en utaf vanliga portoafgiften . . .».

N är det första kontraktet mellan Postverket och Liljevalch slöts vet jag
inte, men postgängen med de tvä bätarn a, Gauthiod och Svithiod, började
under senare hälften av 1830-talet .

I et t senare kontrakt 1851 finner man att : »Rederiet förbinder sig här-
med att nämnda fartyg säwäl emellan Stockholm, Calmar och Ystad som
emellan dessa städer och Travemunde befordra de Postwäskor och bref-
eller Tidningssäckar, som, adresserade till nämnde orter eller till Li.ibeck
och H amburg å fartygen aflemnas, äfvensom de bref, som ställde till be-
rörde städer eller andra än nämnde inr ikes orter blifva inlagda i de Lådor
som böra till det ta ändamål finnas ombord å Fartygen och frän Postwerket
erhållas.

För befordringen af de väskor och brefsäckar, som medfölja fartygen
wid deras tourer från utl andet t ill Ystad, Calmar och Stockholm, har rede-
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rie t at t , utan af seende å väskornas eller säckarnas antal eller tyngd, af Post-
werket för hwarje resa uppbära 10 R d Bco, hwaremot nägon ersät tning för
transpor ten af de wäskor eller säckar, som befordras med far tygen å deras
resor till utlandet rederiet icke tillkommer.»

»Af inflytande Lösen för i Lådorne befintl ige enskilte bref, som med
Fartygen fr ån U tlandet t ill Sverige for tskaffas, äger rederiet at t för hwarje
enkelbref, hwarmed menas det som ej öfwerstiger 3/4 lod Cölnisk w igt ,
åtnjuta : för de bref som äro fr ån H amburg och på andra sidan derom be-
lägne or ter 4 S och för de som äro f rän Lubeck och T ravemunde dä de
aflemnas i Ystad och C almar 8 S samt då de aflemnas i Stockholm 10
S. . ..

(Beräkningen av brevens vikt var et t kap itel för sig vid denna tid, då
standardisering ännu var et t ganska okänt begrepp . Brevvikt angavs i lod,
varav det gick 32 på ett skålpund, men det svenska lodet vägde 13 9/ 32 gr,
det cölniska lodet vägde 14 9/ 32 gr och det danska 15 20/32 gr. D essutom
fanns det s k dubbel fr ansk port osats som var 15 gr . Förhållandet mellan
de olika valutorna var om möjligt ännu mer komplicerat !)

»För beford ringen af i Lådorne aflemnade bref som äro adresserade t ill
utl andet har rederiet ej af Swenska P ostwerket at t åtnjuta nägon godt-
görelse, samt t illkommer rederiet jemväl att ersättn ingsfrit t befordra i Lä-
dorne befint lige Fribre f och sådana enskilt e bref som af wederbörande
adressater ej utlösas.

Med fartygen i Lådorne ankomne t ill rederiet ställde bref har rederiet
at t utan Lösen utbekomma.

Postwäskor eller säckar, ämnade at t med fartygen fortskaffas aflemn as
genom wederbörande PostContors försorg, emot Q uitt o af Befälhafware,
om bord å far tygen sednast en halft t imma före deras uppgifne afg ängstid. »

Så småningom blev flera rederier anlitade a t t befordra post mellan
Stockholm och Lubeck och i stort set t gällde säkert liknande avtal för
dessa .

Ti ll at t börja med hade bätarna tydl igen bara gätt ti ll Travemunde, som
hörde ti ll H ansestadt Lubeck . D är fanns et t postk ontor, som var en fi lial
t ill li.ibecker StadtPostAmt . Senare gick båtarna upp för floden T rave ända
fram t ill Lubeck, at t döma av en kommentar frän postd irektö r H ellberg.
H an klagar över at t ängfa rtyget Svea måste ha bogserh jälp upp- och ned-
för T rave. O ch vad mycket värre var, fort farande enligt H ellberg, sä slar-
vade rederierna med sin postbefordran så at t t ex dest inat ionsort er och av-
gångstider ändrades hur som helst utan att postverket underrät tades.

Enligt ett brev i min samling fr ån Stockholm t ill Tyskland 1849 ( en
t ryckt offert beträffande järn- och smidesgods) kunde fr akter ske med
Gauthiod eller Svithiod, som torsdagar avgick fr an Stockholm resp Lubeck .
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Brev f rån Lubeck till Göteborg bef ordrat med ångbåten , Malmö, på routen
Ma/mö- Lubeck .

Brevet är extra intressant, eftersom det till Li.ibeck befordrats av N ölting
& Söhne, som var ombud i Lubeck för Liljevalchs rederi. Jag kan inte av-
göra om det rör sig om otillåten brevbefordran eller om det faller under
det undantag som gällde rederiets egen och dess »aflastares» post, men det
lutar nog åt det senare, eftersom avsändaren är en fi rma i Stockholm, som
ju använde sej av rederiets tjänster. Pr ivatbefordran var som nämnts för-
bjuden. Det bötesbelopp som utdömdes t illföll för övrigt angivaren !

1852 medförde ångaren Lennart Torstensson post på linjen Sthlm
N orrköp- Calmar- Ystad- Li.ibeck och fortsatte tydligen med detta ef-
tersom jag set t brev till Lubeck med ante ckni n gen »med ängf Torstensson»
fr ån 1861.

Enligt H ellberg hade t o m 1855 fyra fartyg skött postgången mellan
Sthlm och Lubeck, nämligen Carl Johan och Torstensson som avgått mån-
dagar och Bore och Gauthiod som avgått torsdagar .

(Gauthiod fungerade möjligen mycket länge på denna route, eftersom jag
har et t brevkort från slutet av 90-talet till ett hotell i Sth lm, pä vilket av-
sändaren anmäler sin ankomst med ångaren Gauthiod ! Det är dock osäkert
om det rör sig om samma farty g.)
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Fr o m 1855 infördes den ordningen att Bore och Svea avgick fr än Sthlm
resp Lubeck den 5:e, 10:e, 15 :e, 20 :e, 25:e och 30:e varje månad.

J ag har också set t brev fr än 1860 befordrade med Gustaf II Adolf på
samma sträcka. (Mer om det ta fartyg senare.)

Post befordrades även mellan Malmö och Lubeck . Detta nämns i en Be-
kann tmachung av KS&N PC i H amburg 1856. Antagligen kunde post
sändas ti ll Köpenhamn och därifrän med postens ängare ti ll Lubeck,
men jag har brev som sänts med p rivatägda båtar så t idigt som 1849. Av
anteckningar på och i breven fr amgår at t bl a bätarna »MALMO » och
»L.S.BAYER » har m edverkat.

Innan vi lämnar avsnitte t Sthlm- Lubeck kan nämna s att en förän dring
ägde rum i och med en postkonvention mellan svenska postverket och Lu-
beck 6 juni 1848. Tidigare hade Lubeck erhållit hela portot för brev som
med ångbåt ankom fr ån Sverige, men inte haft någon inkomst av brev som
gick ti ll Sverige. N u ändras detta sa att Lubeck fär 2 Sch Crt för varje en-
kelt brev i båda rik tningarna, medan Sverige får resterande 10 Sch.

1852 kom Danmark att få ensamrätt ti ll ängbätspost till och frän Skan-
dinavien via Lubeck (se nedan). StadtP ostAmt i Lubeck hade rätt att sända
brev till Sverige och N orge via Preussen med ångbåt (över Str alsund eller
Stettin).

De stämplar som i Lubeck användes (av KD OPA, Königlisch D änisches
Ober Post Amt) pä ängbätsb rev, var K .B./aus/ SCH WEDEN resp DAN E-
MARK.

K.B. = Kastenbrief = lådbrev. Brev som nedlagts i brevlåda ombord på
fartyg (fr ankerade eller obetalda) stämplades med dessa stämplar vid an-
komsten till KDOPA. På baksidan slogs KDOPA :s datumstämpel och i de
fall breven var frankerade makulerades märkena med dansk ringstämpel
nr 3. D enna stämpel är alltså t rots sin sällsynthet ingen till fällighet på
svenska fr imärken, utan det rör sej om ett helt reglementsenligt förfarande.

N är det danska postkontoret i Lubeck stängdes 1 maj 1868, övertogs
uppenbarligen K.B./aus/SCH WEDEN resp D AN EMARK först av N DP
och senare, 1872 av den tyska r iksposten. Stämpeln förekommer genom
hela ringtypsperioden ända fr am till Oscar-tiden. Det är en gissning, men
en väl grundad sådan, tycker jag, att ringstämpel 3 inte vidare användes
för makulering. D els var inte posten längre dansk och dels var det ju tids-
ödande at t använda fler stämplar än nödvändigt, varför K.B./aus/
SCH WEDEN användes även för makulering. Visserl igen prissätter vår
stämpelkatalog både nummerstämpel 2 och 3 på r ingtypsmärken, men jag
har aldrig sett sådana avstämplingar, och jag tvivlar på att dom alls exi-
sterar .
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§§§
1848 planerades postutväxling mellan Stockholm och Wismar med

Mecklenburgska Ängbätsbolagets ängare »Ob ot rit». Endast två turer kun-
de genomföras innan blockaden p g a det dansk-p reussiska kriget inleddes.
Ob ot rit kom efter kriget att i stället upprätthålla t rafik till Danmark .

§§§
Redan under slutet av 1820-talet tilläts norska ängfarty g att ombesörja

postgången mellan Göteborg och kontinenten. D etta förhållande kom att
bestå de närmaste årtiondena, men 1847 insattes postverkets egen ångare
»N ordstjernan » pä linjen Göteborg- Köbenhavn- Kiel. D etta skedde
emellert id inte i postverkets egen regi, utan båten uthyrdes t ill ett bolag,
som bildats av Göteborgs H andelsförening. Enli gt kunglig skrivelse 25/2
och 31/ 3 1848 tog postverket själ v över trafiken med N ordstjernan, men
nu gick den till Tr avemun de i st f Kiel. Tydligen blev det för dyrt för post-
verket , därför att 1849 och 1850 hyrdes båten åter ut till det göteborgska
bolaget . 1852 sat tes N ordstjernan in mellan Stockholm och Stett in.

Ett flertal privatägda ångbåtar medförde post från Göteborg vid denna
tid . Sa gjorde t ex ängfar tyget »Lubeck» fr o m 1853 en tur i veckan mel-
lan Göteborg och Lubeck via Köbenhavn . Rederiet H alland ät og sig 1854
postbefordran längs västkusten ; Göteborg- Varberg- H almstad- H el-
singborg Land skrona Köbenhavn- Malmö.

»Excellencen Toll», som till hörde Malmö Ängbät ssällskap, gick under
många år, fr o m 1859, i trafik mellan Köbenhavn och Christ iania via
Göteborg. Senare fanns t o m norsk postexpeditör ombord.

Kungl Generalpoststyrelsen slöt 1854 kontrakt med rederierna för ång-
far tyget »H amburger Paket » och en änn u inte färdigbyggd ängbät, »Gus-
af II Adolf» rörande postbefordran direkt mellan Göteborg och H amburg.
Båtarna skulle avgå fr ån resp städer varje söndag. I övrigt gällde ungefär
samma förhållanden som i t idigare citerade kontrakt .

Denna t rafik tvingades emellertid snart upphöra p g a H amburgs pro-
tester . Man hade nämligen ingått ett postfördrag med D anmark, där man
över huvudet på svenska postverket gav Danmark ensamrätt t ill ångbåts-

post till och från Skandinavien.
$$$

Med privatägda båtar sändes endast brev och tidningar , ej paket eller
passagerare, vilket var fallet på postverkets egna linjer . I och med en kung-
lig skr ivelse 17 febr 1860 förpli kt igas enskilt ägda ängfarty g att mot er-

sättning föra post.
Anledningen t ill att brev som inlämnats till posten i t ex Stockholm för-

hållandevis sällan tycks ha sänts med dessa privata fartyg, torde vara att
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portoinkomsterna delades mellan postverket och resp rederi vilket innebar
att postverket tjänade mera på att sända post med sina egna fartyg via
Stralsund eller Stet tin.

Danmark
Liksom Sverige hade Danmark redan tidigt inrättat ett postkontor i

H amburg och därt ill ett i Li.ibeck. Båda upphöjdes 1852 till rang av Kö-
niglich Dänisches Ober Post Amt (KDOPA).

Danmark strävade efter en monopolställning när det gällde postgången
mellan Skandinavien och kontinenten, och hade naturligtvis fördelar av
sitt geografiska läge. Posten till N orge gick länge via Sverige, men när
ängbätstr afiken blev alltmer snabb och pålitl ig, övertog danska postverket
denna post . Fr o m 1858 gick den med båt direkt över Kattegatt . Endast
vid ishinder befordrades den landvägen via Sverige.

I konventioner med StadtPostAmt i H amburg och Li.ibeck, båda date-
rade 8 maj 1852 fick danska postverket ett fast grepp även om post till och
från Sverige, i och med ensamrätten t ill den post som per båt anländer
till eller avgår från Li.ibeck, med avgångsort resp destination i Sverige,
N orge eller Danmark.

Detta förhållande upprörde i hög grad postdirektör H ellberg i H am-
burg, särskilt sedan det inneburit att den tidigare omnämnda direktlinjen
Göteborg- H amburg måst inställas 1857.

Bakgrunden var att StPA i H amburg r 1832 genom en Verordnung för-
sökt försäkra sig om ensamrätten t ill den skeppspost som kom till H am-
burg. Man kunde ju inte gärna göra anspråk på något postmonopol t ill
lands, eftersom territoriet utgjordes av enbart staden och dess närmaste om-
givningar. Det nyinrät tade »Schiffs-Brief-Conto ir» skulle expediera all an-
kommande skeppspost .

Av nägon anledning undantogs dock ängbätsbrev ! Anda erkände de
flesta främmande postkontor därstädes H amburgs »rätt » till skeppsbreven,
inklusive ängbätsbreven, när det gällde befordran till t redje land.

H ellberg skriver 1858 i Arkif i postväsendet : »Arkivet känner visser-
ligen att ängbätsförsändningar emellan H amburg via Elbe och ett land,
som tills vidare må blifva onämndt, icke länge sedan afbrutits under äbe-
ropande af just ofvan refererade 1832 ärs Verordnung . . . H vad som vål-
lade protesten emot denna directa förbindelse, hvilken underhölls med det
onämnda landets egna ängfartyg och under det H amburg ä sin sida ingen
egen ängbätsförbindelse har denn ed, ser ut som en gåta sedan man nu fun-
nit at t den vid tillfället åberopade förordningen icke kunde utgöra det
verkliga hindret» (ängbätsbreven var ju undantagna), »utan blott måste
varit lånad t ill förevändning. Kanhända vore gåtan icke alldeles omöjlig
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att gissa, om det besannar sig att, uti t ractat emellan tvänne andra rege-
ringar än det onämnda landets, rättigheten att sjöledes från H amburg för-
sända det onämnda landets bref blifv it i separat artikel t illerkänd ett an-
nat främmand e land, utan vetskap och samtycke af den, hvars bref just

voro ifräga.»
I en annan artikel, som behandlar just detta postfördrag ger H ellberg

än en gång ut tryck för sin förtrytelse: »Att ett svenskt postkontor existe-
rade på stället är i dessa öfverenskommelser alldeles ignoreradt .»

Danmarks inflytande minskar betydligt efter kriget 1864, då KD OPA
i H amburg konfiskerades och Schleswig-H olstein förlorades till P reussen.
KDOPA i Lubeck fungerade ytterl igare några år, men 1868 stängdes även

det .
För Sveriges del kom naturl igtvis D anmark fort farande att spela en

stor roll (särskilt vintert id), eftersom en betydande del av posten skic-
kades via Malmö- Köbenhavn.

§§§
I likhet med Sverige hade Danmark redan tidigt bätpostförbindelser med

kontinenten, men upprättandet av ängbätslinjer kom först senare. 1830
kom en kortvarig förbindelsse mellan Köbenhavn och Stett in t ill stånd,
men sedan hände ingenting förrän 1842 dä en anslutning mellan Köben-

7

..
#

»Brev sänt med direk tf örbindelsen Göteborg- H am burg som snart stoppades av
Danmark s monop ol pa ängbätsp ost .
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havn och Ystad ordnades till Stettin . D en ombesörjdes av den svenska post-
ångaren, Svenska Lejonet , men upphävdes i en kunglig skrivelse 28 mars
1844, sedan en överenskommelse gjorts mellan D anmark och Preussen om
direktl inje mellan Köbenhavn och Stettin .

En annan förbindelse öppnades mellan Köbenhavn och Kiel 1847 och
äret därpä började postfö rande bätar att gä mellan Köbenhavn och Lubeck.

Till följd av det dansk-preussiska kriget 1848- 50 inställdes all post-
t rafik , men efter vapenstilleståndet i sept 1848 skedde postutväxling i stäl-
let mellan Köpenhamn och Wismar, med hjälp av Mecklenburgska Ång-
båtsbolagets ångare »Obotrit». Året därpå tjänstgjorde tillfälligtvis det
danska postverkets »Schleswig» och detsamma gäller danska »Skirner» och

V ictoria» 1850.
Än gbätsbolaget ätnjöt kraft igt stöd både av staden Wismar och av

mecklenburgska regeringen, i form av kontanta bidrag och befr ielse fr ån
hamnavgifter och acciser . Et t postfördrag om »ständ ig sjöposttjänst» in-
gicks 28 mars 1851 mellan Danmark och Mecklenburg- Schwerin.

Extra tågförbindelser t ill H amburg och Berl in anordnades de dagar bä-
tarna anlände till Wismar. Andå blev inte förbindelsen lönsam, utan 1853
tvingades man att sälja Ob otr it ti ll mecklenburgska postv erket, som under
några år fortsat te verksamheten. D en upphörde helt 1859.

Post som befordrades denna väg norrut, fick vid passagen av KDOPA
i H amburg stämpeln »via Mecklenburg».

Brev i and ra riktningen bär stämpeln »Aus Denem arck/d. Mecklen-
burg», förmodligen påslagen i Wismar.

Efter k rigsslutet öppnades så småningom den gamla linjen mellan Kö-
benhavn och Stettin igen. H är inrättades så småningom en dampskibs-
ekspedition med dansk nr-stämpel 198. Bät arna hette »H ekla» och »Gei-

ser».
1850, under kriget, hade en provisorisk segeljaktsförbin delse upprätta ts

mellan Gedser och Warnemunde via Fehmarn .
Mellan Kiel och Korsor är avständet ganska litet . H är starta des en bät-

förbindelse 1856, som gjorde befordran med järnväg mellan Köbenh avn
och Al tona (H amburg) snabb . Posten avsändes med tag ti ll Korsor fr an
Köbenh avn kl 19 och var framme i H amburg redan 10.30 påföljande dag.

Mellan Kiel och Korsor fanns dampskibeksp nr 4 och 6, med nr -stämp-

lar 191 resp 190 och 192.
D et dansk-preussiska kriget 1864 gjorde denna route omöjlig, och en

kort tid förlades därför t rafiken mellan Korsor och Lubeck i stället . D enna
postexp fick nr-stäm pel 222, som för övrigt tid igare under kriget funnits

vid en fäl tpostexp.
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Brev f rån Stock holm av läm nat direk t i Bores sk eppsbrev låda
och i Lubeck stämp lat K .B.!aus/Schw eden.

Aus Daenemarck
d. Mecklenburg

v1a
Mecklenburg.
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Pa posten i Kobenhavn anv ändes ocksä stämplar utvisande avgängsor t
för den post som anlänt med ängbät , t ex »Fra/Lubeck» och »Fra/Kiel»

inom åttakantig ram.

Finland, Balticum
A ven för de östl iga Östersjöstaterna Ryssland, Finland, Estland etc er-

bjöd sjövägen snabba transpor ter .
För att stödja den ryska sjöfarten, ut färdade tsaren år 1830 en ukas,

enligt vilken Ryska Ångbåts AB fick ensamrätt att befordra post till Fin-
land från alla Östersjöhamnar under 55° nordlig bredd, (ungefär i höjd
med Bornholm). Detta innebar at t alla preussiska postförande bäta r ute-
stängdes från ryska hamnar. P reussen svarade med att i sin tur stänga sina
hamnar för rysk postgång och kvar blev Lubeck som ju var en fr i och
självständig hansestad med goda postförbindelser. D är installerade Preus-
sen en postagent (personalunion med Lubecks SP A), som tog hand om
posten till P reussen från Sankt Petersburg, och som också lämnade post
från Berl in och H amburg ombord på de ryska fartygen.

Så småningom kom man emellertid överens om att ordna en gemensam
förbindelse, och 1845 öppnades linjen Stettin- St Petersburg. P reussen an-
vände sig av »Preussischer Adler» (en gammal bekant från Ystad- Stral-
sund), ryssarnas båt hette »Wladimir».

J ag har också någonstans set t en uppgift om att det ska ha funnits en
förbindelse mellan Lubeck och Riga via Swinemund e, men jag har inte
lyckats få fr am några andra fakta om den, än att båten het te »Diina».

En av de stämplar, som förekommer på brev fr ån dessa ryska linjer, har
redan tidigare behandlats, nämligen » Aus Russland» utan ram.

På andra sjöledes befordrade brev kan man finna »Aus Russland» eller
»Franco/ Aus Russland», bäda med ram. D essa tycks ha använts på post
fr ån Ryssland i största allmänhet eftersom de förekommer också på brev
som gått landvägen via Königsberg. Troligen har även dessa varit i bruk
i Stet tin, t rots att det innebär en »onödigt» rikh altig stämpelflora där.

En stämpel, som däremot kan placeras har jag på ett brev fr ån Reval till
Bordeaux : »Aus/Finnland».

Brevet är märkligt så till vida, att det helt saknar avgängsstämpel, vilket
tyder på att det postats direkt ombord på en båt . Det gör också en anteck-
ning i brevhuvudet som lyder »pr D ampfs Alexander Pontan». Men det
lösenbelopp, som stämplats pa brevet är ordinarie porto t mellan Lubeck
och Bordeaux. D et finns ingenting om avgift en för sträckan Reval- Lu-
beck. Det rör sig inte heller om ett s k kaptensbrev (clv s att kaptenen på
en båt skött e postgången privat mot ersättning, vilket f ö var förbjudet).
I sä fall hade det behandlats som inlämnat i Lubeck och inte försetts med
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ursprungsstämpel. I vilket fall som helst så mäste »Aus/Finnland» ha an-
vänts vid SP A  i  Lubeck, deras transitstämpel finns på baksidan, och det
var ju detta som skötte postgången på Ryssland, som tidigare nämnts.

Öresund
Förbindelsen H elsingborg H elsingor är av mycket gammalt datum.

Denna väg gick posten redan i början av 1600-t då postgången till och
från kontinenten inrättades. Överfarten över sundet sköttes av färjemän-
nen, som rodde över posten. Fr o m 1 juni 1835 var postgången daglig, och
1850 insattes dagliga ångbåtar.

Mellan Malm6 och Kobenhavn fanns till att börja med inte sä välord-
nad trafik men 1838 börjar man sända postväskor även den vägen. För-
bindelsen över H elsingborg var nämligen mycket långsam p g a det dröjs-
mäl, som transporten mellan Kobenhavn och H elsingor förorsakade. H ell-
berg föreslog sa sent som 1859 en direkt ängbätslinje mellan Kobenhavn
och H elsingborg, för at t posten skulle nå fram snabbare.

Enligt kungl skrivelse 14 sept 1839 ti lläts ängfartyget Malmö att mot
ersät tning (hälften av de porton som tillföll svenska postverket) medföra
post. I och med att samma avtal görs med båtarna Ophelia och Freja 1847,
finns det daglig ängbätsförbin delse mellan Malmö och Kobenhavn.

Posttrafiken över Öresund blev synnerligen livlig att döma av den rika
stämpelflora som växte fram.

Den äldsta stämpeln, använd i H elsingborg, har liggande oval form och
texten ÅN GB.BREF/FR.DAN MARK. Denna avlöses sedan av Från Dan-
mark  i  en mängd olika typer.

N ästan otaliga är också de Fra Sverrig-stäimplar, som användes på andra
sidan Sundet . Den äldsta är cirkulär, sedan kommer rakstämplar med eller
utan ram. En del av dem har också en bokstav, H , L, M eller Y, som syftar
på den svenska hamn, som posten kommit ifrån, H elsingborg, Landskrona,
Malmö eller Ystad.

1882 infördes i Malmö ett slags turstämplar för avgäende ängbätspost
i l l  Kobenhavn, med texten MALMO 1 (-7) POST.

Sv ensk a ank omststämplar p i£ ty sk p ost
Som nämnts kan Stockholms fyrkantsstämplar förekomma på t ex preus-

siska frimärken. Dessa frimärken kommer från brev som postats ombord
på båt till Stockholm. Längre fram förekommer Stockholm K:K (kontroll-
kontor), som också återfinns på inrikes båtbrev till Stockholm från de
norrländska kuststäderna och från Finland.
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Denna avlöses av Stockholm OKE (omkarteringsexp) och Stockholm KE
(kontr ollexp) men dessa faller egentligen helt utanför ramen för denna ar-
tikel, eftersom vi då närmar oss sekelskiftet.

SSSS
Som framgått ovan är förhållandena när det gäller t ex stämplar i sam-

band med ängbätspost bäde oklara och komplicerade, och litteraturen är,
så vit t jag vet, nästan obefintl ig. För den som är intresserad av de olika
ängbätslinjernas historia, finns det däremot en hel del att hämta (se nedan-
stående källförteckning).

Skulle någon läsare ha material eller kunskaper, som kan bekräfta eller
vederlägga mina antaganden och gissningar, vore jag tacksam för ett med-
delande.

Källor:
A rkiv i Postväsendet, red K H ellberg, H amburg 1858- 59
Joh. R udbeck : Sv enska Postv erkets f arty g och sjöpostf örbin delser.
A rchiv f ur Deutsche Postgeschichte 1964 65.
K ungl sk riv elser och f örordningar m m i Poststy relsens ark iv.
Postala f örordningar.
Div . artik lar ur f ilatelistiska tidsk ri/ ter.
A uk tionskataloger.
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