
Svensk post iljonsbeväpning
A v Ingmar Kämpe

En hittills helt outforskad del av de sven-
ska postiljonernas utrustning har varit de-
ras beväpning, trots att vapnen i gångna
tider var nödvändiga för att säkerställa
postt ransporterna. Samtl iga postverk i
Eur opa hade frän 1700-ta lets slut börjat
beväpna sina postfö rare, genom inköp ett-
dera från militära förråd eller med i han-
deln förekommande vapentyper.

D et som gjorde det svenska Postverk et
unikt , var att man under en lång period
valde att utru sta postiljonerna med för
Postverket helt egna, av Kg! Maj :t fast-
ställda vapenmodeller, i likhet med armen
och flo ttan . Detta kan möjligen bero på att
en stor del av Kg! Generalpoststy relsen
bestod av f d officerare, samt i övrigt en
brist på användbara militära vapen.

Jag har i efterföljande redogörelse an-
vänt mig så litet som möjligt av den gängse
vapentekniska vokabulären, som för den
o invigde kan vara svår att förstå, varför jag
i görligaste mån valt att använda fotogra-
fier i stället för en svårfatt ad beskrivning
av vapnen .

Redan i det första reglementet från år
1636 »Förordning om postbäden» under
punkt 5, föreskrivs det hur den som för
posten skall vara utrustad. Förutom post-
horn och vapenbricka skall postdrängen
vara beväpnad med spjut eller spiss (bild
1). Ett spjut var då försett med en spets av
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järn då däremot en spiss kund e vara en
spetsad stör som bränts och på så sätt bli-
vit något hårdare i spetsen. D etta vapen
var närmast avsett att skydda postdrängen
mot varg och andra vilddjur, dessutom
kan man anta att vapnet gav honom en viss
status.

Värdetransporterna samt den militära
posten transporterades vid denna t id av
militär med beväpnad eskort .

1600-talet var för övrigt ett lugnt sekel
liksom största delen av 1700-talet ätmins-
tone vad postförin gen beträff ar, följaktli -
gen finner man knappt några notiser om
posträ n eller försök därt ill, bortsett från
ett enstaka rån vid mitten av 1700-talet då
danska posten på väg till N orge på svenskt
terr itorium rövades på H allandsåsen.

Men det skulle bli annorlunda. Pen-
ningfö rsändelsern a ökade och fran 1770-
talet blev det postiljonernas huvudsakliga
uppgift att bevaka och försvara posten
mot rövare på de vägar där penningsum-
mor ofta transporterades. D ärför uppkom
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Bild 1. Utdrag ur »Postbaden» $ 5.
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även frågan om en ändamålsenlig beväp-
ning av postiljonerna.

I en Kg! skrivelse av den 15 februari
1773 bestämdes därför att :

»Den postryttare som för utlandsposten frän
Stockholm till närmaste ombytesplats utom
staden skall vara försedd med sabel och två pis-
toler».

Dessa vapen bör då ha varit sabel M/ 1770
samt pistoler av 1738 års modell. Vapnen
lånades ur närmaste beväringsförråd vilket
var Stockholms gevärsförråd .

I längden blev detta förh ällande ohäll-
bart och vid sekelskiftet uppkom tanken
att Postverket skulle införskaffa egna va-
pen. Så skedde också, och i en Kgl skrivel-
se från den 4 juni 1802 bestämdes det att
200 sablar skulle införskaffas då dessa an-
sågs vara den lämpligaste beväpningen för
postiljoner .

Vid denna tid led emellert id den sven-
ska armen , varifrän upphandlingen skulle
ske, av en stor brist på användbara blank-
vapen . D ärför blev de 200 sablar som
överläts till postverket ett »hopplock» av
olika modeller och i ll kr igstjänst odugliga
vapen som kasserats och som nödtorftigt
reparerats, överlämnade frän kri gskol le-
gium utan krav på ersättning.

Många klagomål framfördes även över
dessa »skrotsablar» men krigsutbrottet i
Finland gjorde att postverket  för  en lång
tid fick låta sig nöja med dessa vapen . I
Postmuseums samlingar finns bevarad en
sabel ur denna första leverans, nämligen
en H usarsabel av 1759- 91 ärs modell där
klingan varit bruten men lagats med kop-
parslaglod (bild 2).

D et dröjde ända till den 31 augusti 1812
innan man nödtorftigt kunde förbätt ra si-
tuationen genom inköp av 100 stycken in-
fanterimanskapshuggare M/ 1748 (bild 3).
D essa med mässingsfäste försedda hugga-
re var dekorativa vapen, men p g a sin li-
tenhet knappast något som kunde av-
skräcka den tidens rövare. D essutom var
dessa avsedda för infant erister och icke för
ryttare. H uggarna ansågs med all rätt snart
som närapå oanvändbara.

Först den 21 november 1822 kunde

Bild 2. Sabel för husarmanskap M/ 1 759-9 1.

Bild 3. Huggare för infanterimanskap
M/ 1748.

postverket frän krigskollegium inköpa sin
första »riktiga» sabel och den 3 december
1822 levererades 50 stycken sablar av
»H elvigs modell» dvs M/ 1807 ärs kavalle-
rimanskapssabel (bild 4 ). D enna sabel som
var konstruerad av Generalfälttygmästare
Gottfried H elvig, hade fätt sitt »elddop» i
kriget i Finland och användes senare mot
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Bild 4. Sabel för kavallerimanskap M/ 1807
(»Helvigsmodell»).

N apoleons trupper år 1814. Därför kan
man i en Kg! skr ivelse av den 30 april 1823
läsa att

»Postiljonern a som förut varit försedde med en
Bewäring af gamla från Krigskollegium upp-
köpte sablar, numera erhållit nya af bättre och
varaktigare beskaffenhe t».

Men glädjen över dessa sablar varade inte
så länge, då ant alet var alltför litet . På
grund av detta förhållande, anhöll man
den 30 augusti 1831 att få köpa ytterligare
20 stycken sablar av H elvigs modell från
Art illeridepartement ets gevärsförråd, men
fick svaret , att i förrådet icke finns flera än
vad som bör finnas för eget behov, men att

Bild 5. Jämförelse av huggare M/ 1748 och
Sabel M/ 1807.
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g od tillgang finnes på infant erihuggare med
mässingsfästen, vi lka torde vara lika tjänlige för
Postverkets behov».

Krigskollegium erbjuder alltså ånyo den
huggare som postverket nästan 15 är tidi-
gare ansett oanvändbar. Bild 5 visar en
jämförelse där skillnaden mellan ovanstå-
ende vapen framgår. En liten förbättring i
den upp komna situationen uppstår då
postverket kan inköpa direkt från svärds-
fejarmästare C hristoffer Zett erberg i Es-

Bild 6. Underofficerssabel inköpt av post-
verket från Cristoffer Zetterberg, Eskilstu-
na 183 1.

kilstuna (senare Eskilstuna Jernmanufak-
tur) ett antal oanvända underofficerssablar
av äld re modell, som av någon anledning
int e blivit ant agna av krigskol legium (bild
6). Att denna sabel som är betydligt ele-
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Bild 7. Postilj on med underofficerssabel in-
köp t 189 1. Fotografi från 1 BOO-tale ts slut.

gantare än de t idigare inköpta, var popu-
lär, visar ett fotografi frän 1800-talets slut
där en post iljon stolt har sin sabel med hos
fotograften (bild 7).

Vid slutet av 1830-tal et hade man börjat
inse att sabeln som enda beväpning av
postiljonern a inte var tillräcklig, då man
p g a postmängderna int e mera kunde fär-
das ridande, utan diligenser och vagnar
hade blivit de vanligaste transportmedlen
samt att postr överierna hade blivit »ti ll en

Bild 8. Kavallerip is tol M/ 1738.

vana». D essutom var postiljonens tunga
klädsel ett hinder för ett effektivt brukan-
de av sabeln .

D ärför hemställde överpostdirektören i
en skrivelse till Kg!. Maj :t den 3 december
1839 att få beväpn a postiljonerna med pis-
toler.

H emställan bifölls av Kgl. Maj :t redan
den 14 december och pistolmodellen fast-
ställdes den 21 december 1839.

Fö r att få en så billig pistol som möjligt
valde man att utgå från kavalleripistol M/
1738 (bild 8) som ännu vid denna tid fanns
i ett stort ant al i Stockholms gevärsförräd.
Enligt det fastställda modellexemplaret
skulle 1738 års pistol genomgå följande
förändringar. Pipan avskäras till en längd
lika pistol M/ 1820 = 25 cm. Låsblecket
skulle förses med varhake, ny stock skulle
tillverkas samt ny laddstock med ett gäng-
at beslag för kratsen . D essutom fick de
pistoler som levererades år 1840 en nytil l-
verkad kolvkappa (bild 9). På senare leve-
rerade pistoler bibehölls den gamla kolv-
kappan där man borttagit de långa sido-
spängerna).

Bild 9. Postilj onspis tol M/ 1839 ur 1840 års tillverkning (10 1 par.)
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Bild 10
Postiljonspistol

M/ 1839. Variant
wJönköpingsmo-

dellen »

Tillverkningen fick högsta prioritet,
och redan den 13 februari 1840 tillskriver
Krigskollegiet tygmästaren vid Stock-
holm s gevärsförrä d där man bestämmer
att alla andra arbeten skall nedläggas, och
att man ofördröjligen ändrar och istånd-
sätter 101 par pistoler av 1738 års modell i
enlighet med postverkets modellexemplar.
Till dessa pistoler skulle även levereras
t illbehör som kratsar, mejslar och fjäder-
ess. T ill levereransen hörde även 606 ränn-
kulepatroner samt 404 franska flintor.

U töver de första 101 paren inköpte
postverket under 1840-talet vid olika till-
fällen ytt erligare pistoler, vanligtvis 25 par

per gång. De första pistolerna är föredöm-
ligt stämplade med Stockholms tygsta-
tions stämpel, ett krönt S, samt besikt-
ningsofficerens ID (Johan D iederichs)
samt rustmästarens PS (Per Sanddahls)
stämplar. De senare levererade är endast
stämplade PS.

Ännu så sent som år 1850 inköpte post-
verket 25 par av postiljonspistol M/ 1839,
denna gång från kaptenen Adam Frede-
rick G rönhagen vid Kalmar regement e.
Denne Grönhagen ansvarade vid rege-
mentet för skottställningen av gevär och
studsare och var följaktligen ansvarig för
vapenverkstaden . H ur han kommit över

Bild 11. Jämförelse av pistoler
M/ 1839, överst 1840 års

tillverkning. I mitten pistol
levererad mella n 1840- 1850.
Underst pistol levererad från
Kalmar regemente till posten

Jönköping i dee. 1850.
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1738 ärs pistoler är inte känt , dä ingen no-
tering finns i Krigskollegiets registr atur
om leverans till Kalmar av dessa pistoler.

I kont raktet mellan postverket och A .F.
Grönhagen som finns bevarat i postarki-
vet , sägs också att pistolerna skall vara le-
vererade till posten i Jönköping senast den
31 december 1850 samt priset 12 riksdaler
banco paret . Dessa pistoler saknar varhake
och är följaktl igen int e heller besiktnings-
stämplade (bild 10).

D e olika varianterna kan jämföras på
bild 11. Behovet av nya vapen för posti ljo-
nerna ökade då omfattningen av posträn
tilltog närapä lavinart at pa 1850-talet .
D ärför bestämmer Kgl Generalpoststy rel-
sen den 20 september 1852 att införskaffa
nya vapen, från fabriksidkaren Johan Wa-
len i Eskilstun a, 50 stycken sablar, och
från G udmund N ystrand i samma stad 30
stycken pistoler.

Postilj onssabel M/ 1852 (bild 12) är
konstruerad av den vid denna tid av Krigs-
kollegiet anlitade blankvapenkonstrukt ö-
ren Jonas August H afströ m, som bl a
konstruerat kavalleriets sabel M/ 1842.

D et nya med dessa sablar ( eg pallascher)
är klingans form. D enna har sin största
bredd cirka en tredjedel från spetsen. Ett
vapen med en sådan klinga blir följaktl i-
gen utomordentligt väl anpassat för hugg
och sämre för stöt, och passar sålunda väl
för i fäktkonsten obevandrade personer,
läs postiljon er. Fästet är ett enkelt bygel-

Bild 12. Postilj on ssabel M/ 1852 levererad
av Joh. Walen, Eskilstuna.

fäste med rak parerstan g, försett med lä-
derklädd kavel med kappa av järn. Kaveln
hålles till tången med en tvärgäende nit .

Sådana sablar inköptes till postverket i
olika omgångar ända fram till är 1885,
samtliga utom de 50 första från Johan Wa-
len , levererades från Eskilstuna J ernmanu-
faktur Akti ebolag.

Bild 13. Jäm förelsebild varianter på fästen sabel M/ 1852.
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D å Kgl Generalpoststy relsens modell-
exemplar troligen hade förkommit eller
inte utlämnats vid de senare beställningar-
na uppvisar i synnerhet fästena ur olika
leveranser en hel del olikheter. (bild 13)

Pistolerna som inköptes år 1852 från
G udmund N ystrand, är de första i post-
verket med slaglås dvs knallhattsantänd-
ning. D en enda specificering av pistolerna
som finns i något dokument är att dessa
skall vara försedda med varhakar ! D e för-
sta levererade hade följaktl igen även säda-
na (bild 14 ). D ärefter synes dett a krav ha
fallit i glömska då i Postmuseums samling-
ar alla utom en, aldrig varit försedda med
dessa hakar. Sådana pistoler inköptes av
olika tillverkare ända in på 1870-talet (bild
15). O m dessa pistoler var av en modell
som framtagits av postverket eller om de
redan år 1852 fanns i marknaden för andra
användare har inte kunnat verifieras.

Med dessa pistoler återkommer man till
ett gammalt p roblem som uppkom då man
införskaffade huggarna med mässingsfäs-
ten . Pistolerna var för små ! De saknade

Bild 14. S/aglåspistol för postverket levere-
rad 1852 av Gudmund Nystrand, Eskil-
stuna.

Bild 15. Slaglaspis tol, variant utan var-
hake.

helt den avskräckande effekt som de stora
flintläspis tolern a hade. Därför kan man
redan i en skrivelse i Kgl Generalpoststy-
relsens registratur av den 23 mars 1854 lä-
sa att :

»a de stationer der mycken osäkerhet hittills
visat sig, har postiljonerna utrustats med dub-
belpistoler».

Pistolerna bör följaktl igen ha konstruerats
och fastställts år 1853. Tyvärr finnes inga
handlingar från den tiden bevarade utan
torde ha utrensats redan före sekelskiftet .

Dock är pistolerna från olika tillverkare
helt identiska, varför modellexemplar bör
ha funnits (bild 16 ). D e flesta pistolerna
tillverkade före år 1865 bär Gudmund
N ystrands eller C. G . Granbergs stämplar.
D e sista pistolerna av denna modell till-
verkades vid Gevärsfaktoriet i Eskilstuna,
något förenklade och bär rustmästare An-
ders G ustafssons stämpel A :G (bild 17).
Det gemensamma för alla slaglåspistoler i
postverk et är kalibern 14 mm. (De gamla
flintläspistolern as kaliber var 16 mm ).

Bild 16. Oubbelp istol m ed slaglas, postver-
kets M/ 1853 levererad 1854.

Bild 17. Oubbelpis tol, något förenklad, till-
verkad vid faktoriet i Eskils tuna.
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Men nya tider stundade och med dem
modernare vapen . D et svenska kavalleriet
hade år 1871 ant agit en 11 mm :s revolver
konstruerad av August Fredrik H agström.
Revolvern tillverkades huvudsakligen av
A. Francotte i Liege, Belgien men även av
H usquarna Vapenfabriks AB (bild 18).

I en Kg! skrivelse av den 8 maj 1874
medgives att dylika revolvrar av 1871 års
modell fär inköpas frän arm eförvaltnin gen
för beväpning av posti ljonerna. Detta fyra
är innan artilleriet i den svenska arm en ut-
rustades med dem !

Revolvrarna inköptes i olika stora pos-
ter oftast 20 eller 10 stycken per gång. Så
sent som den 1 september 1909 inköpte
man hela 59 stycken samt 970 patroner.

I ett cirkulär (N r 4) från den 26 januari
1875 meddelar postverkets persedelförråd
att man ej längre har nägra postiljonspis-
toler. D e skulle utbytas mot revolvrar,
över vilkas vård en beskrivning utgivits.

D å det visade sig att revolvrarna av 1871
års modell var för tunga för lantbrevbärar-
na, medgavs i en Kg! skrivelse av den 25
januari 1889 att postverket frän armeför-
valtningen fick inköpa 40 stycken revolv-
rar av 1884 ärs försöksmodell (bild 19) el-
ler 1887 års modell (bild 20) jämte ammu-
nit ion. D ä det av 1884 års försöksmodell
från Belgien endast inkommit 30 stycken
till Sverige kom postverket att på så sätt
erhålla merparten, ca 20 stycken.

D essutom medgavs postverket att ur ar-
meförvaltningens förrä d fa köpa 1887 ärs
revolvrar »efter behov». Sälunda inhand-
lades t ill exempel år 1899 10 stycken, 1901
20 stycken, 1902 50 stycken, 1909 20 sty c-
ken och 1913 20 stycken. Dessutom fick
man en leverans den 6 augusti 1909 »i an-
ledning av storst rejken», enligt en note-
ring i persedelförrådets mott agnings-
journal utan angivande av ant al!

Beväpningen blev emellert id aldrig en-
hetlig. T rots att lant brevbärarna utrustats
med revolver M/ 1887 kan man på ett foto-
grafi av lantbrevbäraren Jöns D yssvold ta-
get efter 1910, se att han på magen bär en
stor 1871 :a (bild 21)!

116

Bild 18. Revolver M/ 1871.

Bild 19. Revolver FM/ 1884.

Bild 20. Revolver M/ 1887.

Postiljonspistolerna och revolvrarna
bars i hölster fastsydda på ett mycket brett
läderbälte. Dessa hölster modifierades
vart efter nya pistol- och revolvermodeller
tillkom (bild 22 och 23). I Postmuseums



Bild 2 1. Lan tbrevbärare Jöns Dyssvold.

Bild 22. Postiljon, (Vaktbetjänt) med utrust-
ning, obs bältet med revolver M/ 1871
sam t sabel M/ 1852.

samlingar finnes ett bälte m ed tydliga spår
efter hö lster fö r 2 stycken mynningsladda-
de p istoler, omsytt för 1871 års revolver
(tecknad illustration nr 3). Lantbrevbära r-
na hade speciella revolverhö lster tillverka-
de enligt av postverket fastställd modell
(tecknad illustration 4 och 5).

D en 2 1 augusti 1887 inford rade Kg! G e-
neralp osts ty relsen anbud p å 50 stycken
sablar som behövdes som komplettering
till de befint liga.

I samband med detta uppvisade företa- Bild 23. Som föregående bild sett bakifrån.

117



get G .E. Swalling & Co i Möln torp en
sabelmodell som företaget tillverkat som
försöksmodell till art illerimanskapssabel.
Sabeln hade provats vid manövrar vid Svea
och Vendes art illeriregementen men inte
ant agits, trots att den av manskapet ansetts
vara den bästa. Då Swallings anbud dess-
utom var lägst gick beställningen till dett a
företag och modellen fastställdes i oktober
av Kgl G eneralpoststyrelsen som postil-
jonssabel M/ 1887. Denna sabel (bild 24) är
betydligt elegantare än sina föregångare.
Klingan en modifierad s k H afströms
klinga, är ritad av Kaptenen H olmberg vid
Vendes artilleriregemente och fästet av
kapten H ylten-C avallius.

D ärmed fick postverket sitt bästa blank-
vapen . Sabeln var både smidig, lätt att bära
samt väl lämpad för både hugg och stöt .
D enna sabel är för övrigt den enda som är
stämplad med posthorn. Stämpeln äter-
finns på både klinga, fäste och balja.

D ock blev dess användningstid i post-
verket en av de kort aste, ty den 4 decem-
ber 1903 utgick sablarna som beväpning
enligt Generalpoststyrelsens beslut . Re-
vo lvrarna bars betydligt längre, inte förrän
den 24 januari 1962 avfördes dessa ur
centralförrådet . Revolvrar utlämnades än-
nu under andra världskriget vid värde-
transporter (M/ 1887). Revolver M/ 1871
har troligen inte burits efter cirka år 1920.

Det sista postala vapnet som infördes i
postverket var batongen, en specialmodell
enkom tillverkad för postverkets bruk
(bild 25). Batongen består av ett järnrör
som ingjutits i gummi. Ett postemblem i
mässing är fastsatt i ändan av handtaget . I
enlighet med den tilltagande pacifismen i
Sverige försags batongen med text : »Slä ej
mot huvudet»!

Bild 24. Postiljonssabel M/ 1887.

D en 14 augusti 1959 inköpte s 3 000 ba-
tonger enligt överintendentens beslut. Ba-
tongerna drogs in den 10 juli 1973.

I denna uppsats har medtagits samtliga
av postverket för postiljoner fastställda
vapenmodeller. Man kan ibland i antik-
handeln stöta på de mest vidunderliga va-
pen med inkretade posthorn samt höra på-
stäenden att »detta vapen varit använt av
postverket».

Jag vill hoppas att efter dessa rader så-
dana påståenden kan avfärdas med ett en-
kelt jassä!

w e id fl.al
E HUVUDET '

- - -

Bild 25. Postbatong, inköpt 1959.
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Illustration 1. Revolver 1871.

Källor:

H andlingar i Postarkivet, Krigsark ivet och
Postmuseum .
P.G . H eur gren : Register över innehållet i sven-
ska postala förordn ingar och skrivelser samt
Roger O lssons personforskningar.

Foto : Sven Tideman.
T ecknade illustrationer : Ingvar N ilsson.

Illustration 2. Revolver 1887.

119



lllus tation 3. Vapengördel som även tjänstgjorde som njurbälte.
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lllustration 4. Revolverhölster M/ 7 877 för
lantbrevbärare.

Illustration 5. Revolverhölster M/ 1887 för
lantbrevbärare.
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