
KLOCKARPOSTGANG I VÄSTERGö TLAN D
av R une H aldorsson

Klockarpostgängen är av mycket gammalt datum. I Kyrko-Ordningen
av år 1572 kap . XXIV  §  32 finnas direkta anvisningar om att viss brev-
bäringsskyldigher ingick i klockartjänsten. Där står bl a »H an skall ock
bära Capitl ets, Probstens och Kyrkoherdens bref till Probsten när de ho-
nom tillhanda komma, till nästa klockare, och ther sädant försummas till
skadan, som theraf timar, swara».

Av det anförda kan man dra slutsatsen att det redan på 1500-talet fun-
nits ett väl organiserat postväsen inom den kyrkliga sek torn. Klockarpos-
tens kapacitet var under 17 1800-talen stor . Vid arkivstudier fr amgår
det nämligen med all önskvärd tydlighet att det var ett förhållandevis stort
ant al försändelser som befordrades inom varje kontrakt i den s k klockar-
postväskan. En försiktig uppskattning visar att det var omkring 30 för-
sändelser per månad inom vart och ett av de tjugo kontrakten i Väster-
götland.

H ur kan det då komma sig att klockarposten är ett så relativt okänt
begrepp inom förfilate lin, där det ju onekligen hör hemma? Förklaringen
är enkel, det finns inget brevmaterial bevarat . Varför finns då inget så-
dant material bevarat då det finns god tillgång på annat förfilatelistiskt
material? Svaret på den frågan får man om man ger sig tid att studera de
bevarade p rostarkivens post- och brevjournaler . Man finner då vad det var
för slags post som dist ribuerades, t ex protokoll, uppbördslistor av olika
slag, kungörelser , tidskrifter etc. Allt detta är sådant som i dag skulle ha
lagts i kuvert och befordrats med post men som under klockarpostens tid
enkelt och behändigt lades i »väskan» med en kort anteckning eller en åt-
följande lista, som visade vem som skulle ha vad. Det finns et t fåtal kända
brev där det i anslutning till adressen finns angivet »befordras med kloc-
karpost» eller något liknande. D essa undantag är orsakade av att de av
en eller annan anledning ej har gått i »väskan», kanske som någon form
av extra post . Slutsatsen blir att många kungörelser, t idskr ift er och andra
meddelanden, som bara bär en adressanteckning i form av et t församlings-
namn eller prästnamn, distribuerats av klockare även om direkta bevis
saknas.
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P!J. kartsk issen ovan f ramg!J.r först landskapet Västergötlands geograf iska läge och sedan
p!J. den större sk issen läge f ör och ungef ärlig storlek p!J. de tre k ontrak ten Redväg, Ä s

och Gäsene.

D en fort satt a redovisningen här berör endast t re kont rakt i Västergöt-
land nämligen : R ed väg, Ås och Gäsene kont rakt . Grundmateria let har va-
rit de tre kont raktens p rostarkiv som finns bevarade på landsarkivet i Gö-
teborg.

Inom de t re kont rakten var klockarpostgången ordnad efter det mön-
ster som man kan ant a var a llmänt i hela Sver ige. D ett a innebar att post-
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turerna ej var t idsbestämda utan gick vid behov, d v s när kontraktsprosten
fått skrivelser från högre myndighet eller då han hade ärenden av mer
int ernt slag till kyrkoherdarna i kont raktet . I stort sett har det löpt efter
följande mönster ; prosten har kallat på sin klockare och tillsagt denne
att gå med »väskan » till närmaste prästgård och där lämna densamma.
Kyrkoherden öppnade väskan med den nyckel som han hade och enligt
innehålls- och turlistan tog han det som han skulle ha, samt läste igenom
och ev skrev av sådant som alla skulle ta del av. Detta fick ta den tid
som behövdes endast med den reservation att ej behålla väskan längre än
nödvändigt. Under tiden kontaktade han sin klockare, som sedan fick or-
der att föra väskan vidare till nästa klockare eller p rästgård. Så fortsatte
»väskan» från pastorat t ill pastorat med varierande uppehåll t ills den slut-
ligen åter var tillbaka hos kontraktsprosten. Denne hade då att studera
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kurslistans anteckningar om hur väskan gåt t och fick ta emot ev svar eller
andra skrivelser från kyrkoherdarna. Et t varv för väskan kunde gå på
en vecka, men kunde också ta upp till en månad i anspråk. Av denna an-
ledning fick man ha minst två, ibland tre väskor som kunde »gå» sam-
tidigt . N ågon enstaka gång som t ex den 29 juli 1840 sändes »inlagda i
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couvert med klockarpost t ill kyrkoherde Essen i H össna», alltsä ej i väs-
kan. Dessa enstaka t illfällen är förmodligen de enda som man kan finna
att det på försändelsen utt ryckligen står »med klockarpost» och som
alltså kan vara förklaringen till att klockarbrev är så sällsynta i dag.

Så fick kyrkoherdarna sin post . Det var sedan deras tur att inom pasto-
ratet med hjälp av egna klockare se till att sådant som skulle kungöras i
annexförsamlingarna kom prästmännen tillhanda.

Kont raktsprosten valdes bland kontraktets p räster och tjänsten var ej
förenad med någon speciell tjänsteort. Detta var orsaken till att utgångs-
punkten för klockarpostgängen varierade under olika perioder. N är man
studerar turlistorna kan det t ill en början verka förvirrande och en sche-
mat iserad skiss kan kanske ytterligare klargöra postgången (se sid 103).

I anslutning t ill något mer detaljerade kartor över de tre kontrakten
skall här anföras något av det som finns att hämta i prostarkivens brev-
diarier och andra handlingar rörande post och då i synnerhet klockarpost .

R edv ägs k ontrak t  var indelat i tio pastorat eller s k moderförsamlingar
och tillhörde Skara stift . Inom kontraktets gränser finns 31 kyrkor, alla
markerade på kart an, varav de med stora tecken markerade är moderför-
samlingarna. N ågra exakta vägar för klockarpostgången runt kontraktet
har icke gått att få fram. Den strecktecknade vägen på kartan, som bygger
på uppgifterna i det dokument som återges här nedan, torde i stor t gälla
även om prosten vid nyval flyttat så att utgångspunkten blivit en annan.

Ett prästmötesprotokoll från Skara 1787 cirkulerade med klockarpost
i t re p rosterier . Turlistan har följande utseende för Redvägs kontrakt :
»Cirkulerar uti Redvägs, Gäsende och Ähs prosterier enligt följande:

H abo :
Bottnaryd :
Stengärdshult :
H össna :
Böne:
Timmelhed :
Blidsberg:

Utgick frän Äsarp den 19 febr 1788.
Yl lestad : »ank. 20 febr. afg. 21 till »
Sandhem : »hitb ragtes först den 24 febr . ti ll Com. Fellskog från Gill-

man och afsändes samma dag. Kom för djup snös skull
och klåckarens opasslighet ej att afgå till H allberg förrän
den 28 febr. Afg ick häri fr än den 29 febr . med kläckar-
posten till»
»ank. den 2 mars och afg. den 11 till»
»ank. den 12 och afg. den 15 till»
»ank. den 19 och afg. den 20 till»
»ank. den 26/4 och afg. den 2/ 5 till»
»ank. den 5/ 5 och afg. den 9/ 5 ti ll»
»ank. den 9/5 afg. den 10/ 5 ti ll»
»ank. 10 Maj och afg. den 13 ti ll»
»ank. den 16/5».Äsarp:
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Anmärkningsvärt är den långa t id som fortskaffandet av väskan tagit
mellan Stengärdshult och H össna, drygt en månad. Klockarna på denna
vägst räcka kommer vi längre fram i tiden att möta i andra skr ivelser, de
misskötte uppenbarligen sina åligganden.

1822 den 6/2 omnämnes för första gången att man använde sig av väska :
»Äter kom Pästwäskan med Riksdagsmannaarvoden.» Längt tidigare ha-
de man använt väskor, men i de befint liga brevdiarierna nämnes den först
här. Att man använde två väskor framgår av ant eckningar första gången
1822 den 14/ 1: »Afgick andra väskan med cirkulär 229, Bönedagsp lacater
och kungörelser om kyrkomusiken .»

1832 den 4/ 12 »Väskan gick allt för längsamt; var mer än tva dagar pi
vägen mellan Åsarp och Yllestad, som väl icke är ovanligt ; två dagar
mellan Bottnaryd och Stengärdshult, som deremot är sällsynt ; sex dagar
mellan Stengärdshult och H össna. Jag bör ej sätta ifråga att klockarne i
anledning af förr öfverklagad försummlighet, blifvit varnade för dylik
vårdslöshet , så som för fel i tjänsten ; och får jag nu anama vederbörande
H rr Kyrkoherdar att på en eller annan månad suspendera de mest felan-
de. Detta torde göra tillfyllest särdeles om de t illika ålägges föra och på
bestämda tider uppv isa en postjournal över väskans ankomst och aflem-
nande, att icke den ene må skjuta skulden på den andre . . . » H är möter vi
alltsä äter det tidvis äterkomm ande slarvet med postväskan, som nu fär
till följd att klockarna ålägges föra postjournal . N ägot exempel på en så-
dan journal finns ej bland arkivhandlingarna, men den torde se ut ungefär
som den turlista som återgetts ovan med den skillnaden att den var förd
av prästmännen. Dylika listor finns från samtl iga kont rakt .

1833 den 24/ 5 k l. 9 f . »Väskan utgär med : 1) H erdebref angäende det
blifande prostmötet . 2) Kongl. bre f angäende försumml ighet af tillämpan-
de af förordning. 3) Påminnelse om stamboksmedel. 4) Tidningar no
16 19.»

1838 den 5/ 1. »Den större väskan afsändes med 1" Reversal pa En ke
Pension, 2 Förteckning pa P restänkor m.m. 3 Reversal pi ärlige collec-
terne etc.»

1833 den 24/ 1. »Äterkom väskan medförande jemte de utsända handling-
arne, från Åsarp stamboks- och collectmedel, Blidsberg do., Sandhem do.,
och H össna do.»

1838 den 4/3. »Utsändes båda väskorna, den ena södra vägen med litt.-
fören. tidskrift no. 14 , ordning för väskans gång och qwit tensbok till
Böne. den andra väskan norra vägen med litt. -fören. tidskri ft no. 5- 8
och ordning för väskans gång.»

Av det sist anförda framgår at t väskorna inte alltid gick en och samma
väg utan att de utsändes så att fortskaffand et av post gick snabbast möj-
ligt.
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1838 den 12/3.  »Ut sändes postväskan med tabellerne jämte de från
Consistorium ankomne 2ne. b ref. »

1838 den 29/3. »t e rkom sä wäl de 2ne väskor som utsändes den 4,
som den t redje, hwilken utsändes den 12 Mars.»

Klockarpostbrev är 1771. P brev ets baksida star: »f ortskaf fas af k lockaren i Dal um utan
ringaste minuts f örsummelse». Pa f ramsidan f inns adress samt tre k ronteck en.

H är fr amgår alltså a tt p rosten disponerade ej mindre än tre väskor för
klockar posten men int e ens dett a räckte. Vid enstaka rill fällen sändes lösa
brev enligt följande citat .
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1838 den 2/9 .  »Som nya väskan ej återkommit inlades i papperskonvo-
lut och afsändes norra vägen Li t t .-fören. t idning.»

1839 den 3/1.  »Återkom väskan medförande bref från kyrkoherde Es-
sen af följande innehäll : »Ti ll Contr . P rosten m. m. Som postv äskan all t-
jämt vårdslöst fartskaffas frän H indebo ti ll H össna så har jag förehaft
undersökning med k lockarne uti Gullered och St rängsered, för at t utröna
huruvida felet vore deras. D erwid har blif vit upp lyst, at t K lockaren i
Mulseryd, hwilken skall föra väskan t ill Strängsered, är en högst oordent-
lig person. Så brukar han för sinbeqwämlighets skull inlämna väskan ä
Ledhestra Gästgifvaregärd, der den får ligga t ill händelsevis någon skjuts-
pojke kommer från Gullered, om dä Gästgi fvaren ihägko mme r, så sändes
väskan med honom eller någon annan passagerare, D enne för med sig väs-
kan hem tills nägot beqwämligt bud kan gå t ill H össna. Sådant var för-
hållandet sista gången väskan kom. Så är det mig sagt . Väskan hade uti
51/± dagar varit pa vägen mellan Hi ndebo och H össna, 2' /2 mi l. H os Hr
Contr . P rosten få r jag derf öre vördsamt anhålla, at t P astorsembetet ut i
Stengårdshult måtte å läggas st rängeligen t illhålla den försumlige k lockaren
att hädaneft er ordentl igare fullgjöra sina skyldigheter . A . Essen .»

1839 den 29/3.  »Kyrkoherde Blomgren har anmält at t K lockarne i
Sandhem fåt t dubbelt b esvär genom rubbn ing af den föreskrivna tour en,
i det väskan blifvi t frän Vistorp afsänd ti ll Sandhem istä llet f r Bäckäkra
d it hon således fåt t å tervända ; och anhåller han at t detta må rät tas för en
annan gång.

Prosten Sahlmark anmärker at t väskan som afgick den 22 fr ån Tissered
ankom först den 25 t ill Sten gärdshult, samt at t väskans uppehåll bör t ill-
skrifvas klockaren i Mulseryd , som skickat henne med posten t ill Unnaryds
Gästgifvaregärd där hon blef liggande öfver ett dygn t ills hon händelsevis
derifrän hämtades.»

Så for tsät ter diarieböckerna och man kan följa månad för månad och
år för å r vad som har sänt s med k lockarposten och dessutom notiser och
brev med en mängd upp lysningar om div . svårigheter. Fram till omkr .
1875 kan man följa utvecklingen i R edvägs kontrakt men redan 1873 i
januari nämns »prostväskan» för sista gängen. Troligt är dock att k lockar-
na ännu en t id fick tjänstgöra som brevbärare.

A s kontrak t är ti ll y tan nägot mindre än R edväg och var under den ti d
som här är ak tuell indelat i 9 pastorat med moderförsamlingar som fram-
går av kartan . Sammanlagt finns inom dess gränser tret tio kyrkor och i
sin helhet sorterar kontraktet under Skara stift .

D et förut nämnda p rästmöt esprotokollet frän Skara daterat 1787 cirku-
lerade i Ås kont rakt enligt följande turlista i sammandrag :

H ällstad - Eri ksberg - Sköl fvene O dh Bredared Boräs -
Rängedala Wi ng.
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/Askontrakt

Med detta som utgångspunkt är klockarpostgängens väg inlagd på kar-
tan. Från Ås kontrakt har ej ståt t att finna några brevdiarier ut an endast
enstaka innehålls- och turlistor för klockarp ostväskan. Den första som här
skall citeras utsändes på nyåret 1857 från kontraktsprosten med följande
innehåll.
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Borgstena:
Odh:
Sk ölf v ened :
Erik sberg:
H ellestad :

Wing:
R ångedahla:

»Alskade och vördade ämb etsbröder inom Äh s kontrak t ! Matte Gud
bewara, beskydda och wäl signa Eder och Edra omgifningar icke a llenast
under dett a utan under många tillkommande år.
1 ° Rewersal för insamling af van lig exponenda.
2° En lista för uppsamling af J anuari månads R iksdags-Cont.
3° En dito f r Enkehjälpen.
4° En dito för Ek onomiska Besigtni ngar inom Contr.
5° Up pgi ft pa inom Cont raktet boende Prest -Enkor.
6° Lista för uppbö rd af collect och Stamboksmedel ti ll Oras.
7° An teckningslista ä födde, vigde och döde bland ridderskapet och adeln.
8° Prenumerationslista pa Skar a sti fts tidning.
9 Q vit tensböckerna till Bredared, R äng edahla och  Wing.
Coursen gar ti ll:

Bredared :  »ank . väskan 1 febr. en söndagsmorgon kl. 7 fm. och afg.
samma dag k l. 2 em. »
»ank . 2 febr. k l. 5 em. afgär i dagni ngen.»
»ank . den 3 febr . om aftonen och afgick den 4 i dagningen.»
»ank . den 4 febr. kl. 2 em. och afgick ' /±3 samma dag.»
»ank . den 5 kl. 2 em. afg. samma dag kl. 4 em.»
» Wid ankomsten hit den 6 febr . kl. 5 em. saknades R eversal
för insamling af vanlig exponenda, afg. den 7 kl. 6 fm.»
»ank . kl. 11 fm. den 7 febr . afg. kl . 2 em.»
»ank . sent på aftonen den 7 och afg. genast ti ll Boräs.» Samt
tillbaka hit.
Borås den 31 jan . 1857. C. W. N ordius.»

Av ovanstående at t döma var detta en snabb tur utan störningar . Det
visar a tt k lockarposten kunde vara effektiv om bara klockarna kände sitt
ansvar och inte försatt en massa t id på gästgivargårdar där brännvinet
ofta flöt i st rida st römmar och fick såväl k lockare som andra vägfarande
at t glömma sina uppdrag. Men det fanns också andra orsaker t ill at t väs-
kan kom på avvägar.

P å turen, som start ade den 8/ 1 1860, finner man följande ant eckn ing på
kurslistan :

W ing: »Wäskan ankom hit den 17 wid middagstiden då klockaren
Pett er Svensson p å Stommen händelsevis t räffade den på nå-
got ställe i H r na by, där den inl e mnats af någon vägfaran-
de. Från Wi ng afgär nu väskan kl. 3 em. med allvarl ig t ill-
sägelse skyndsamt ».

H ellestad :  ». . . P enningar och andra handlingar sändes d irekt genom
egne klockare t ill H . H rr. Contr . P rosten i dag.»
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Av det sist citerade fr amgår att kyrkoherdarna i vissa fall sände d irekta
bud t ill p rosten, vilket även förut påpekats, det gällde då t roligen, som
här, penningförsändelser eller and ra särskilt vikt iga ärenden som ej kunde
vänta t ills väskan kom nästa gång.

Av befint liga handlingar från Ås kont rakt finner man at t under 1860
gick väskan varannan eller var t redje vecka. Med hänsyn t ill anta let för-
sändelser varj e gång blev det ett ganska stort ant al under r et forts kaffa -
de brev, kungörelser och andra hand lingar.

Som förut sagts upph örde klockarpostgängen i och med at t K ungl. Post-
verket övert og ansvaret för a ll postgång år 187 4. Att det verkligen d röjde
några år innan det nya systemet fungerade finns här et t bevis pä . Annu

J emte det j ag bärhos meddelar / E xemplar af F örslag till Regle-

mente for en under stiftning varande Hr roT1tEKs- Fönet11>1G, får

j ag fi s a uppmi rksamh et pi vi gten deraf, a t i gare af Jord , bebyggd

eller obebyggd , hvilken i värde , efter innevarande års lk ,·illnings•

taxerig » uppgi r ti ll c h öfver 15 o Rdr Banco, infinna sig hi rstäd es,

s elfv e eller genom skrif e lige befulli gtigade Ombud, vid de till

F Grslagets granskning utuahe Saman komsten, den g:de nästkomman-

de Januari.

W eer sborg den : de Decembe r 1833,

P. Sa n de l h i e l m.

Cirk ulär av den ty p som t roligen k om i bunt till k on trak tsprosten, v ilk en sedan dist ri -
buerade dessa genom k lock arposten. Detta har alltsä gat t till ky rk oherden i A sarps

pastorat. A r 1833.
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i mitten av maj 1876 gick nämligen klockarpostväskan sina turer i Ås kon-
t rakt men tydligen ej utan p rotester :

1876 den 1/5.
»Circulär.

D en 1 :e Maj ut går väskan innehållande:
1° Reversal för uppbörd af Palmsöndagens Collect.
2 Saköreslängder.
3° Stat istiska Byråns Berättelser .

Förvissad derom, att H r r Ambetsbröder med mig på det högsta ogilla
det råa ut tryck af en tygellös tid, som framträtt i Klockarnes fr äcka och
oförsynt a protest mot skyldigheten at t for tskaffa ämbetsskrifvelser inom
Contractet anhäller jag vänligast om benäget och kraftigt bistånd för
upptäckten af nidingsmannen ; ty frågan är en vital angelägenhet inom
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Här ett ex empel p!l brev som med all sannolik het g&tt i k lock arpostwäsk an f rän pastor
i H oj s ky rk a till k ontrak tsprosten i Odh. »Innehaller Rik sdm . arv ode».
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kyrkodisciplinen och faller den onäpst i glömska, så får en var af oss göra
sig beredd på a ll slags dumdrist ighet af den underlydande k yrkobetjä-
ningen. A tt en klockare är förfat tare t ill ut gjut elserna i r istn ingarne på
postväskans lock, framgå r för mig tydligt, dels af den sjä lfk loka mot-
standsand an, som är denn a tjänsteman nak lass sa egen ; naturligtvis med
lysande och högst berömvärda undant ag dels ock af frågorne, ordstä llning-
en och hotelserna i insk ript ionerna dels deraf at t det mest tänkvärda är
tydliggjort med bläck .

Att oförskämdheten är öfvad i Odh, synes ligga i dagen, alldenstund
samtl iga runorne voro ristade w id ankomsten t ill Skölfvene. Wörd. P ast .

Gäsene- Kulling s kontrakt
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Embetena torde af sådan anledning på det bestämdaste och allra nog-
grannaste hos vederbörande brefbäringsskyldige, så i Odh som Skölfvene
undersöka hur länge postväskan legat hos klockaren innan den fr ambars
till Pastor. Wern som bar väskan till Odh? Wern som lämnade väskan till
Pastor i Skölfvene m.m. som t ill upptäckten af gärningsmannen lända kan.
Förra kurslistan följer till ledning. Alla resultat som kan vinnas behagade
Past .Emb. i fullständiga ämbetsskrifvelser till mig sända samt från Wing
och Rängedahl a  till  mig återsända klockarnes memorial om befr ielse från
brefbäringssky ldigheten.

Fristad den 29/4 1876 C. W. N ordius Cr. Pr. »

Man får hoppas att prästerskapet kom till rätta med de »svåra» kloc-
karna. Vilket år befrielsen fr ån brevbäringsskyldigheten kom finns ej an-
tecknat, men förmodligen ganska snart efter den här relaterade händelsen.

Gäsene k ontrak t omfattar Gäsene härad, Kullings härad och staden
Alingsås. N amnet på kont raktet tycks ha växlat . Jag har här tidigare an-
vänt namnet Gäsene kontrakt som tydligen användes under 1700-talet, un-
der 1800-talet förekommer dels Alingsås kont rakt dels Kullings kont rakt,
det sista gäller ännu.

Kont raktet tycks hela tiden varit indelat i sju pastorat, vars moderk yr-
kor framgär av kartan. Sammanlagt finns inom kontraktet et t 30-tal kyr-
kor.

1744 den 8 N ov .: »Ankom Postlädan med följande Documenter :
1 ° Veni. Consistorii bref ti l Probstarn a.
2 Formulär rörande kyrkobönen.
3° Probsten . . . bref daterat den 4 N ow.
4 Contractisternas fullmagt för H r Kyrkoherden Krämp e at för Ahlings-

äs Contr. infinn a sig i Schara den 24.»
1745 den 21 Mars: »om aftonen ankom Väskan hvaruti sändes följande
Document er :

1 ° Consistorii bref.
2° Kungörel se . . .»

1799 den 6 jan : »Utgick Väskan at infordra Collectmedel med mera
som vid denna tid pä ähret utgöres bör. Aterkom den 14.»

1821 den 2 jan.: »Sedan Cours-Wäskan var afskickad ankommer Con-
sistorie cirkulär nr 214 hwilket ock den 3 i Contra ctet utgick . . .»

Frän 1820-talet fin s kurslistor, vilka visar vilken väg klockarpostväs-
kan gick genom kont raktet. En sådan följer här :
»Ci rculaire.

Fran Mariestad är hitkommit anhällan om Circulati on ä den härhos bi-
fogade listan med ät följande prest-förteckn ing . . .
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K rm görelse år 1790 som gått m ed k lock arpost f rån p rosten i Böne till pastorn »Lindåhs»
i K nät te. Up pläsningsbev is Jinns därunder »Upp läsen i K niit te».
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A lingsås:

l ena:

»ankom den 11 kl. 11 afgår genast t ill Lena
L. Afzelius.»

»ank . den 11 hvarnäst den genast expedierades under min
dervaro hos deliqventerna och således ej behövde upehållas
i Lena.

J oh . N ordahl.»
A lgutstorpa:  »D en 13 bekom jag Väskan uti A lgutstorpa under der på-

stående husesyn kunde således då ej expediera henne. I dag
å terkommen derifr ån afgår hon från Eggvena kl. 3 em. till»

H errljunga:  »Ankom den 15 fm. afgår gjenast .
Kyllin»

8 .Ai 33.

.fi'ongt. ro?aj:t-' 11åbi9a i2ifrifwtfft

li lf !Orji !i •f•Uninge • fw• nbc , :;l611loµin9• liin, ! frl aa om Jtontr• rtGproflare  • "1  Jt9rr. cr or4
u lt att for forfonbd ftr i tirnflrn.rrnbtn brgo9110tjrntltirimnrrrn.

OSCAH &c. &'e. ll.lr 1111,·ft &c. 8 rt an 3 uti me mr ial bn 7 iun.·n» rJnb, 111,,n>b i

uuha t foi bct cf1 , r!emnaf "' al Jlu, t,·htt h n i iili bu cd) 0 cll-<r,1a fh fomlin:1or a f .Zöt ,,
!B,t bo -irab, J\ c11trnltGH 0'1rn i) . 'hlalbmr ti !! Dr, ft.iUc /fri•t, tn uti 'Balh t<r, m,c icrm.iton
buruiem t « tan be¢ ber m uppit ätt amgi ente t if t ri d tbet r af ben 9,,ncm tiOfommanb,

rätti,, ct alt for forlJnbdier i t jrnf:eårmh n b.- ., n• tjrnhr' rimJr[m, anbJ llit cm uat i,i ti)r,

f aring, buu it a ti ttigbeten att ami nba ii tana frimirt n fer alla em ct eftinr l ir mi
genem e ngl. ' rern i ng n t a 5 c ki tr 1873 I ara } reit r itatet f&rumma t , 'a  baf Mi
Petta ärn Di f r' raga+ Latit; et t i ii mil s ent ra!t r f t at i m S t eber at fima t upt
ta n.l Q t't t'tru.rnn-.inrnt'.1 n:tbia.1NJrrrbnintt, ir·t1.1t-,, rC'rtr<.fningu e,tuur e mn i b eter
1amt @mbet@. cb 2 j uftemi n, bv il ta ega ri tt .1tt, ttU fl.i[t ,rnt-c .:if rcft.1'i1Ph·r P-r  ii ,J ti-r-
1.intt!itt i tirnfri.ircnt'tn, anlifQ nllm\lnn11 md:-d, ut,rn att n i t ni gen inf!rant i ng ai be»
r; rb ti tt tia rnbalt trif ia flag af t1rn!l fi•riJnM irr blija•it ter b,m,m , IJtnftcmån 1:•u 11ri•1rrn,
bait i mi nimmta  fr bill mb e,  i ef mer«nsiti mmlie me br a t e n  17 ni it titne p ril i
fri ga cm t it tnllb,mt-11 framiti liming betr a ne g br nsr d e mp anivdefer g t tum, iunnit

nu iid • tN rant t fu m•t.iltning id, p.\faOJ trit Jr<  ni t igt t ttran e
b l am e @ er t ta till f a r et we@rt 'r an s tr i ti t igant e, befall b i d c. z tet

be!m l et : t en 1» !l aj 17 4.

o s e A R.

C. F R. \\ ' u <,<.

1:o 3..1, l art, u19Hn·tr i E'tod olm l't11 J•• Jum l H

Stookb olm, 1874. P . A . Nors tedt  &  Soner, KongL Dolrtryoka re.
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S. Björke:

N o runga:

»Ankom den 16 em. aftonen afgår den 17 om morgonen.
H ellstadius.»

»Ank. den 17 afgår den 18 med 2 Rdr . Bco. t ill Grekerne
från Carlebeck .»
Åter till H o!.»

Komplikationer i väskans gång förefaller vara relat ivt sällsynta i detta
kont rakt. En gång kan man dock skymta trassel :

1826 den 2  Jan.  »Sista gången gick det med Cour s-Väskan t ämeligen
långsamt ; närl agde Bönen för H :es Kong!. H ögh :s ej en gång Annan D ag

187 1. 5 mn sfi · .,1i 14.

,förfOttniIlO5=8alll  (i Ilg.

Slounl. m oj :tG uobign ungörd ic

om frot1obrrfbari119rnG nppl)ornubr OrtJ om fattrt for fort(fajfanbr af bt för
i,111brlfcr, for milfo 11om11bo brrfbaring itt illG fått aufita&;

OtiftVcn tocf1Jolm6 -?Iott rn 5 l::tu mbtr Jl..TJ.

BS,o sc AR, mc 6 u s ta, 2 r s, "ors, @5ts
od) mbcl\ .nonung, C t l' tl'f l rt l ig t : ult, ict an Mir till in ante ki t@t ag
1nlitna nät iga prep ii tien cm utpb @ran ar t en, r it ja bemm an nu .:ih!1(10lltr iått>n!
r rt iu,u ir icm rrtrn lrr ,n•l•rrfr.m ng cch h n icn ai l•in•m ,1 ,rncr af •ofhN rfrt
Mtiwir ni :1W l'a\1r11l•1inUr11,  i,i ti., hcr i\i met ,rn lr t nm11 h rnf itmnit got t [lär•

mrt i nåtr r forcrt n,1:

utt t en if! Pigl et till fertif ai antr a a t(ma nna tunar elier, Frei cd follrl fn

1 tirnilf,u rnt rn, •rm nn unt rr h % 111111rn 0 1 h rnrtm i1'tirin åli Hrr frrnr , [f.iitr

d allmnanra irati bemma n, f all me t utaanaen a inner a ran ar p rbr a ,
att bei r t rantet ai r riäntelier, fr bri lfa Pen r t inari frenebreit i rinaen

n tigt gällane f r ei frinter bittill fätt anl itae, i itall r l k mtnrr lt tran C(h m,t
11t1H.1 ilf f 1't'riJ1t t'flt•rrh1!1a uf t'riht.icrfrt, tcm h,u Jtt i t,· t1.nffilt n  rrtcn1a tn

ri ttz f r äna ma lt  erir t erliga p itanjt al ter, eme llan bri lfa ir iäntelier a e r em

i t e rtets ir ir a f rt if af a ,
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J ul kunde i Alingsås blifva up läsen, ehur u hon på 8 :e dygnet fort afgick
härifrån . H oppas derföre att dess Circulatt ion nu må hastigare päskyndas.»

Väskan stannade så länge at t vederbörande prästman hann skriva svar
eller för övrigt vidtaga de å tgärder som innehållet kunde föranleda. Så
heter det t ex :

1826 den 23 A ug.:  »An k. den 23 afgär gjenast sedan de t ill N orunga hö-
rande expedit ionerna blifvit aft agne. Et t bref ti ll H r Contr. P rosten följer.
Joh . Carl beck .»

Så har k lockarposten fungerat i dett a kont rak t exakt lika som i de öv-
riga kont rakten. I de brevd iarier som jag har haft t illfä lle att studera
nämns väskan sista gången 1863. N atur ligtv is har den gått som annorstä-
des t ill omk r. 1875.

Den 5 december 1873 kom förordningen som upphä vde a ll kronobrev-
bäring. Från och med nyå ret 1874 skulle Kungl. Postverket övert a a ll be-
fordran av post . De nya tjänstefr imärkena skulle användas på a ll tjänste-
post. T ill Kungörelsen var fogad en lista på de ämbetsverk och tjänstemän

Kungörelse som ank om mit till p rosten i Böne med k ronobrev bärare (k ronoslinga). Upp-
läsningsbevis en »K nätte d 28 maj 1797 och »Böne d 4 junii» ty der pa at t k lock are

bef ord rat brev et m ellan ky rk orna.
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som hade rät t att använda tjänstefrimärken . I denna lista finner man
ocksä kontra ktspro star, kyrkoherdar, pastorsadjunkt er m fl vilket all tså
betydde, även om det ej ut tryckligen sägs, att klo ckarpostgängen kunde
upphöra . Dett a blev väl också resultatet på de flesta ort er även om det av
olika skäl dröjde en tid .

Att upphörandet av k ronobrevbäringen och indragandet av fribrevsrät-
ten även skulle gälla den kyrkliga postgången hade framgått av t idigare
kungörelser. T rots det ta var man på vissa håll tveksam. P å en skrivelse i
ärendet erhölls nedanstående kungörelse som svar, där det bekräftas att
kyrkoherdar såväl som prostar hade full rät t att sät ta tjänstefr imärken på
sina försändelser, och sända dem med de ordinarie posterna. D en tvekan
som här kommer fram förklarar också i viss mån var för k lockarpostgäng-
en på en del orter ännu ett par å r eft er omläggningen fanns kvar. Man kan
väl också anta att den nya ordningen inte ännu var så effektiv som den
gamla k lockarpostgängen var.

D et som här sagts om k lockarpost skall nu slutl igen sammanfattas i näg-
ra väsentl iga punkter.

1. K lockarpostgängen är av mycket gammalt datum och utnyt tjades
praktiskt taget allt id när det gällde interna kyrkliga angelägen-

heter.

2. En eller flera med lås försedda väskor användes och varje kyrko-
herde i kont raktet hade nycklar t ill väskorna.

3. En innehälls- och turlista följde väskan varför inga eller obetyd-
liga anteckningar gjordes på försändelserna. I undant agsfall gick
separata brev med klockare utan väska och dessa sällsynt a fall
torde vara de enda där man kan finna direkta anteck ningar om
klockarepost .

4. Kontraktsprosten var chef f r kontraktet och var dä ocksä »post-
mästare». N är ny kont raktsp rost valdes kom oft a utgängspunk ten
för klockarposten att änd ras beroende på var den nye prosten
bodde.

5. Postgången var ej regelbunden utan gick vid behov . T iden för
väskan at t gå et t varv växlade, ibland beroende på anta let för-
sändelser oftast dock beroende på k lockarnas plikt t rohet eller om
det tog lång t id slarv från deras sida .

6. Klo ckarpostgängen upphörde i samband med tjänstefr imärkenas
införande, men fanns kvar ytt erligare några år på v issa håll.

D et är t ill sist min förhoppning at t denna kort fatt ade monografi skulle
kunna väcka int resse för et t område inom förfilatelin, som ännu är relat ivt
lite ut forskat .
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Autent iskt material i form av brev är mycket svårt att finna. På de olika
landsarkiven i landet torde dock finnas tillräckliga källor i form av brev-
diarier, postböcker, kurslistor och andra handlingar, som för den som vill
offra lite tid pa et t forskningsarbete säkert skulle ge en väl detaljerad
helhetsbild av klockarposten. Man kommer säkert att bli förvånad över
att en sä väsentlig del av svenskt postväsen frän gamla tider sä totalt fal-
lit i glömska idag.
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SA M UEL A K ER H IELM
öv erp ostdirek tör 1697- 1702, betrak tas som Postv erk ets f örste chef i nu-
tida bemärk else.

H an v ar f ödd 1639 och v istades ef ter studier i Uppsala f lera år i ut-
landet och v ar bl a legationssek reterare i Frank rik e och H olland sam t
M G de la Gardies handsek reterare. H an har p risats f ör lärdom, snille och
ämbetsmannaduglighet .

T rots den k orta tid han f ungerade som Postv erk ets chef och trots att
han under den tiden k v arstod som sek reterare i k anslik ollegiet, k om han
att utf öra et t intressant arbete f ör Postv erk ets f örk ov ran . Detta beror pd
att han i mer än tjugo år hade v arit f öredragande f ör postärenden i k ansli-
k ollegiet , och när han utnämndes till »direk tor öv er postv äsendet» v ar det
u ti anseende till den goda k unsk ap och erf arenhet han sig f örv ärf v at om
postv äsendet». Bland ref ormf örslag som han utarbetat märk s resolutionen
av 1685, v arigenom Postv erk et f ick en ek onomisk struk tur som påmin-
ner om ett nutida af f ärsdriv ande v erk . För f örsta gången sk ulle omk ost-
naderna best ridas av postmedel och öv ersk ott f örst däref ter lev ereras till
k ammark ollegiet .

Själv sk riv er han helt ansp råk slöst till postk am reraren : »Såsom jag hela
dagarne ij ran m orgon till af ton sit ter här i Can tz liet, sa k an jag esom
of tast hafv a lediga stunder att här f öretaga postw äsendet, som och under
Cantz liet höra».

Tiden v ar em ellertid in te lämpad f ör större ref orm er i början av är
1700 begärde han uppsk ov med planerade och redan f öredragna ändringar
i f råga om post f örbindelserna med utlandet och däref ter f ick han f ölja
k ungen under det dansk a f älttåget . Ef ter f redsslutet åstadk om han att den
sv ensk a postgången genom Danmark återställdes.

Ä k erhielm blev statssek reterare 1700 men k v arstod som öv er postdirek -
tör till sin död 1702.

Ef terf öljande historik öv er Postv erk et , som inte tid igare har f örek om-
mit i try ck , är daterad k napp t tv å månader ef ter A k erhielms utnämning
till öv erpostdirek tör.
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