
Det svenska postkontoret
i Hamburg

En epok i svensk posthistoria

av Carl-Gustaf Klein

Sveriges forbindelser med H amburg gar
langr tillbaka i riden . Kort efrer den forsta
H ansadagen i Lubeck, ar1260,  slot frisra-

den H am burg err handelsford rag med det
svenska hover i vilket staden ti llfo rsakra des
fri handel och trafik i Sverige och de svens-
ka besirrn ingarna.

N agra ar fore Kalmarun ionen b ildades i
H ambur g den H eliga Marthas b rodra skap
ell er der s k "Skane fararsallskap et" . N am-

net namns forsta gangen ar 1395. Salls ka-
per b ildad es av personer som bed rev ko-
penskap och f skafange at Skan e och pa
O ste rsjon.  En  annan forening med en lik-
nande malsattn ing var "N ederlandssallska-
per" som b ildades i mitten av 1400-ralet
nr H ansan erholl vissa handelsratti gh eter
och friherer i N ederlanderna.

Bagge dessa brodraskaps an dam al var til l
en borjan fromma. M an h6ll forboner for
sina handelsresande och sjalama ssor for
omkom na samt b isrod med underhall ill

de bort restas fami ljer. Langre frambyggde
de egna h us for arr kunna harbergera resan-
de affarsvan ner.

l dessa, t ill en borj an ansp rakslosa, bygg-
nader, grundlades H amb urgs ara och val-

stan d m en aven det fo rsta sjalvstan d iga
posrvasender. O m an i all enkelher. Fo r arr
kunna ko m ma i forb indelse med sina ut-

landska ko nror, agenrer och skeppare
skickade sallskapet "Boren" (bud) rill sina

represenr ant er i Bri.igge, Bergen och and ra
on er. T ill en borjan skicka des dessa "Bo-
ren" u tan ridrabell och endast vid behov.

CA RL-G US TA F KLEIN iir fodd  i  Stockholm
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Langre fram skickades de pa bestam da ti-
der, fo rst manadsvis, sedan varje vecka.

Fo r att ombesorja den na budskickn ing

och bevaka respekt ive sallskaps in tre sse
valde varje sallskap tva alderman (Ol derl u-

de). D essa kallas fran 1583 , nr H amb ur g s
fors ta bors kom mi t t ill stand , for Borsalds-
re (Bor sen-Alren) och kan anses vara fore-

gangare till senare tiders postmastare. D e
ovannam nda H amburgersallska pens och
and ra "Borsen-Alte n" f ck med riden , som
foljd av sallskapens okande in flytand e och
rikedomar, err slags o fficiell status under

nam ner "C om m ercedepurarionen". D e
beho ll emellerrid hela riden der vinsrgivan-

de postvasendet i p rivara hander. Sraden
H amburg accep terade detta genom ar-
hund radena da man ej ans ag sig vinna
till rackligt mycket genom arr "narionalise-

ra postvasendet. T vartom ansag m an kan-
ske arr dessa p rivara posransralrer sam t

and ra med u tlandska intressen framj ade
H amburgs sak som in ternationell mores-
punkt och handelscenr rum .

Sadan var den posrala siruationen i

H am burg nar det tre tti oariga kri get brot u t
1618.  Redan  16 12  hade det svenska posr-
vasendet fat t forfasre i H amb ur g da Sverige
erhl l den danska regeri ngens til lsta nd att
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via der svenska posrkonrorer i H elsingor
sanda sin o fficiella post genom danskt ter-
ritorium och de bagge herti gdomena
Sch lesw ig och H olstein rill H amb urg dar
flera av de sto ra handelslinjerna sam man-
stra lade. D enn a "postgang var emellerti d

oregelbunden och anvandes endast vid
behov och kunde ej nyrrjas av enskilda
personer.

D en 3 janu ar i 1620 uppmanade G ustav
II Adolf den svenska rep resenranren i
H amburg, hol landaren Leenart van So r-

gen att undersoka fo rutsattn ingarna fo r en
regelbunden posrforb indelse mellan H am-
bur g och Stockholm via M arkaryd , vid den

davarande dansk-svenska gran sen .
Sveriges forb indelser med utl andet hade

blivir allr livligare under G ustav II Ado lfs
regeri ng och det var darfo r nodvandigt at t

sa sna bb t och sake rt som mojligt fa kanne-
dom om de u tlandska fo rh l l andena. G e-

nom arr ordna ovan namnda postfo rbin-
delse kunde den svenske kung en fran sina
kunskapare och korrespondenrer snabbr fa
vera vad som skedde i err, vid denna rid ,

oro ligt Europa. Posg ang beho vdes end ast
ill H amb urg da det darifran gick bud
vi dare rill l ralien , Span ien , F rankrike, Eng-
land sam r genom hela T yskland ill B6h-
men , Schlesien, O sterrike och U ngern.

D enna europeiska posg ang bed revs av
slakte n Th urn und T axis for den habsburg-

ska familjens rakn ing.
Leenarr van or g en fann att foruts att-

n ingarna for en posrforb indelse av den na
arr var goda och i sin rapport rill den
svenska regeringen svarade han arr planen

var genom forbar om aven p rivara affars-
b rev fick med ragas. D en svenska regering-

en fat tade beslut om posrforingen och den
2 1 jun i 1620 forsko tte rade van So rgen ,
som under riden b livit utnamn d ti ll svensk
residen t (sandebud) i H am burg, medel rill

den T h urn & T axiska postmastaren i

H ambur g, H ans Jacob Kleinhans, for arr

denne skulleoppna postfo rbi ndelsen , vil-
ker skedde redan den 28 juli sam ma ar.Av
Kleinhans rakenskaper for 1620- 2 1 fram-
gar att det befo rd rades omkri ng 175 st

privarbrev mellan H amburg och Sverige

m edan der i den and ra rikrningen blorr
beford rades e t fatal . Port ot mellan H am-
bur g och M arkaryd var vid denna i d fyra
sch illing/b rev. H ur manga regeri ngsbre v
och kungliga b rev som under morsvarande
rid beford rades med den en gang i veckan

regelbund na poste n har ej gatt att fa fram.
D essa var narurl igrvis merparren med ran-
ke pa den svenske kungens srarka engage-
mang i T yskland vid denna id . T retti or i -

ga kriget pagick sedan 16 18 aven om
Sverige in te in tra dde i kriget forran ar

1630.
I och med oppna ndet av posd injen

mellan H am burg och Stockh olm fick den

T hu rn & T axiske postmasta ren H ans Ja-
cob Kleinhans srarus som svensk postmas-
rare i H am bu rg, aven om det an nu ej

existe rade nagot egen tl igt svenskt postkon -
tor i H amburg. Kleinhans hade, frans ett

uppgiften atu vid makt halla postgangen.
aven ti ll uppgifr arr skriva regelbundna
korrespondenser rill regeringen i Stock-
holm .  For  derra erholl han en Io n av den

svenska sraren om 50 riksdaler per ar.
Ar 1625 ersat tes Kleinhans av en svensk,

Anders Svensson . Svensson utnam ndes

aven till svensk resident i H ambur g. Av
dennes insrrukrion av den 19 oktober 1625
kan man u tlasa att posren m ellan H amburg
och Sto ckh olm framst tjina de staten s un-

derra ttelsevasen och forst i and ra hand
enskilda inr ressen . D ar sags arr residenrens
uppgift ar "sard eles att uppehalla korres-

pondenserna m ed van kansli, sa ock lega-
rer, agenrer och korrespondenrer urom-
lands". Vid sin dod 1630 ersattes Svensson

av Johan Adler Salvi us som svenskt sande-
bud i H amburg. Salvi us ans tallde en skick-

lig H amburgbo, And reas W echel, som
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svensk postmastare. Denne blev sederme-
ra, efter en rid som faltpostmastare i G ustav
II Adolfs arme, svensk postmastare i Leip-
zig och ut fo rde sitt arbete dar sa val att han
1635 rekommenderades av den svenske
rikskanslern Axel O xensrierna som lam pl ig
arr organ isera err svenskr postvasende, vil-
ket ocksa skedde under 1636 .

Vern som fungerar som svensk postmas-
rare i H amburg under Wechels rid i Leipzig
har ej gatt at t fa fram, men denne eftert rad-
des r 1635 av Baltzar Schorl ing. Genom
Sveriges intrade i det t retti oariga kriget ar
1630 och de svenska armeernas intrangan-
de aven i sod ra T yskland blev behover av
snabba och sakra forbi ndelser med Sverige
via H amburg storre. Den svenska regering-
en beslot darfor ar 1634 at t inr atta en
ridande post fran Frankf urt am Main over
H amburg och Lubeck rill Sverige. Denna
ridande post gick dock via Srralsund rill
Ysrad och allts a ej over Danmark. Fran
Stralsund skottes postgangen ti ll de dava-
rande svenska besirrningarna i Pommern.

Ett sjalvstandigt svenskt posrkontor i
H amburg om ralas forst a r 1674 nar Sveri-
ges davarande resident i H amburg i err b rev
rill H amburgs senat meddelar arr der av
den svenske konungen, rroligen sam ma ar,
inr arrade svenska posrkonrorer inre skulle
valla fristaden H amburgs postvasen nagon
skada utan endast ta ernor brev desrinerade
rill Sverige och vidaresanda dessa rill
Sverige i forseglade paker. Senaren gav rill-
stand rill denna anordning men horade
med hoga boter om andra brev an de ovan-
namnda formedlades genorn der svenska
posrkontorer. Samma f r hallande gallde
for ovrigt den post som befordrades av
svenska postbud genom Danmark. D ock
overt raddes forbudet ofta da det var en
kalla i l l goda extrainkomster for postbu-
den arr befordra bade brev och gods langs
fardvagen . Ibland befordrades aven passa-
gerare av dessa posrbud.

H amburgs senat foreskrev aven att che-
fen for der svenska posrkontorer skulle vara
en inhernsk bo rgare som kallades "Post-
kornm isar" eller "Schwed ischer Posrmeis-
ter". H an fick ej kallas "Postmeister" da
denna t irel var forbehalle n den kejserlige
(T hurn & T axiske) postmastare n i H am-
burg. Posrkontoret och dess verksamher
var vid denna rid inrym r i den svenske
postmastarens hem. I oktob er 1692 beslu-
tade Kanslikollegiet i Stockholm emeller-
tid att posrkon torer om mojligt skul le flyr-
tas rill den svenske residenrens hus och
den ne fick en manad senare, i en kunglig
skrivelse, order om arr "var post skall for-
valtas och utf ardas i Edert hus". Residenten
skulle aven ha uppsikt over der svenska
postvasendet i H amburg.

Den sisre svenske posrmasraren av rysk
bord Barth oldus H uswedel ersatts ar 1720
av en svensk, Johan Fried rich Kon ig.
Fr o m detta ara r postmistarna i H amb urg
svenska und ersatar. O vannamn de H uswe-
del hade ar 1706 av H amburgs senat for-
bjudits arr beford ra andra an svenska b rev
och meddelade arr han so rn edsvuren bor-
gare i H ansestaden H amburg hade att ratta
sig darefter. Trots derra lat han en forpost
regelbund et avga  till  Bremen . Enligt
H uswedel sjalv var derra pa uppdrag av den
svenske kungen . D et forh allandet att de
svenska postmastarn a var av tysk bord
medforde arr lojaliretskonflikter ibland
kunde uppsta . Det art roligt arr det var av
denna orsak som den svenska regeringen
fran ar 1720 endast ut namnde svenska
undersatar till denna post. D en H amburg-
ska senaten synes ej haft nagot att invand a
mot detta.

Und er 1700-al et tycks nagra forin d-
ringar av vikr ej ha skerr vid det svenska
posrkontorer i H amburg. Den svenska
stormakrsriden tog definitive slut med fre-
den i N yland 172 1 dar Sverige bl a tving-
ades avsta den storsta delen av si na ryska
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besirtningar. Der svenska posrkonrorer i
H amburg forlorar en sror de! av sin bery-
delse under senare delen av 1700-talet i
takt me d an Sveriges politiska stallning i
T yskland gar tillbaka. Efer de ma nga kri-
gen behovde Sveri ge ate rhamta sig varfo r
F rihersriden och den Gusravianska riden
kannerecknas av in re ateruppby ggnad.

Fran juni 1792 finns en s k t idssedel fran
der svenska posrkonrorer i H elsingor beva-
rad. Denna visar exakr run och anvand tid
pa str ackan H amb ur g - H elsingor. Postl in-
jens st rackning ar H elsingor--Osted t-
So roe- C o rsoe r- Nyberrg- O dense- Ass-
ens-Aresund-Ball- Rends burg- H amburg.
Den till atna tiden for denna rransporr var
28 timmar men den gick ofra pa endasr
cirka 20 rimmar. Under senare delen av

seklet and rades tu rtatheten till tva forbi n-
delser per vecka. l H amburgs fickkalender
av ar 1794 meddelas an den ridande svens-
ka posten ank om tva ganger varje vecka
med b rev fran hela Sverige och Finland .
Sjopostforbi ndelsen mellan H amburg och
Sverige via Srralsund- Ysrad avgick redan
tid igare v a ganger per vecka. 1748 nam ner
von Beusr i sin "Versuch einer ausfuh rli-
chen Erklirung des Postre gals" att ord ina-
rie "fahrposr" rill Sverige over Ysrad avgick
fran H amburg varje risdag och fredag via
W ismar, Rosrock och Srralsund . D en gam-
la boren-posrvagnen medforde nu aven
passagera re fran H amburg rill Srralsund
och mellanliggande ort er. Da postjakten
mellan Ysrad- Srralsund endasr gick en
gang i veckan rorde rillkomsren av tva turer

Skylt som suttit pa svensk-norska posthuset vid Spersort, Hamburg, 1800-talet.
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per vecka ha skett med ranke pa passagerar-
trafiken. Priset for resan H arnburg-Scral-
sund var fern T haler.

Svenska postkontoret fick ar 1799 ett
eger hus vid Spersorc i narheten av domk yr-
kan . Detta saldes dock efter nagra ar. N ar
Frankr ike ar 1807 invaderade Tyskland
medfo rde det ta svarigheter aven for det
svenska posrkontorer. T ill en borjan fann
postkontoret nad infor N apoleons ogon
men nar Sverige gick med i kriger mot
N apoleon stangdes det. D ock tillkannagav
den kejserliga och kungliga franska posren
redan ar 1809 arr H ans M ajestat kejsar
N apoleon hade tillati t postb efordran mel-
lan H amburg och Sverig e, varfor "br ef till
Sverige skulle blifva prornt expedierade".
Fransmannen tillat aven postbeford ran
sjovi gen fran H amburg till Sveri ge. Valet
av den franske rnarskalken Bernadotte (se-
denn era Karl XIV Johan) sorn svensk kron-
prins och forhoppningen om att faSverige
med i kriger pa fransk sida kan ha legat
bakom dett a beslut. Karl XIV Johan anslot
sig ernellercid rill Frankrikes fiender ar
18 13. Efrer freden mellan Sverige och
Frankrike den 30 maj 18 14 ateru pp rat ta-
des den d irekra ridande posren genom
D an mark. Der svenska posrkonroret opp-
nades dock inte forran efter fransmannens
utt ag den 7 juni 18 14. Genorn Kielfreden
sam ma ar hade N orge forenars med
Sverige. Den a medforde arr der svenska
postkont oret oppnades un der narnner:
"K6nigliches Schwedisches und N orwe-
gisches Post C omptoi re". Postkonto ret
stod under ledning av Kungliga svenska
och N orska beskickningen i H amburg och
dess forste tjansteman v ar en postkassor vid
narnn I.C. Ritt.

Under denna rid gick den svenska pos-
ten fran H amburg huvudsakligen genom
Danmark. I och med att angbata r togs i
bruk blev den gaml a O stersjovagen ater
akruell. Redan ar  1832  fanns der en svensk

postangbatslinje mellan G reifswald-
Ysrad . Der svensk-norska posrkon corer
formedlade huvudsakligen korrespondens
mellan H amburg och Sverige-Finland .

Efrer H amburgs brand 1842 lat sraden
bygga ett stort "Posthaus med den passan-
de adressen Posrsrrasse 17, avsett for alla de
posrforvalrningar som saknade ett eger
posrhus. Sveri ge anvande sig inre av denna
mojlighet forran ar1856  i samband me d
att Johan Carl H ellberg u namn des ti ll
postkommissarie. Aret inn an hade Kungli-
ga Generalpoststyrelsen avslagir err forslag
fran Stockholms H andelsforening om in-
d ragn ing av der svenska posrkon corer. M an
hade istallet bestamt att nar dv arande
posrkommissarien och rninisrerresidenren
i H amburg avgick skulle der svenska post-
kontorer omorganiseras och personalen
besta av: en kommissarie, en kontrollor, en
ordinarie och en extra kon torsskrivare sam t

Treringad datumstampel med texten Ham-
burg K.S. & N.P.A. (Konigliches Schwe-
disches und Nowegisches Post Amt) . Stam-
peln anvandes mellan aren 1848 till 1859.
Originalstampen har nummer 332 1 i Postmu-
seums samlingar.
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rre o rd inarie och ere extra brevbarare. M an
invan tade dock in te residen tens avgang
ut an beslu tade ar 1856 at posrkom m is-
sariatet och resident posten , vilka rid igare
varit forenade, skulle skiljas at och u r-
nam nde proroko llsekreteraren vid hovex-

ped irionen Johan C arl H ellberg rill posr-
komm issarie vid dee svenska postkont o ret
i H am burg. H an t illtradde sin befarm ing
den 2 1maj 1856 och redan den 28 okrober
sam ma ar flytt ade dee svenska posrkon corer
och dess personal in i der s k "srora posrhu-
set ". H ellber g erh oll aretdarp a den nya
rireln "Posrd irekreur".

U nder H ellbergs forsta ar i H ambur g
hade han srora svarigherer arr ka mpa em or.

D er danska posrverker hade sedan lange
fo rsokt att aterfa ratte n ti ll den norska
brevvaxlingen med ur lander och fran och
med ar 1858 6verto g det danska posrkon-

to rer ensam r posrbeford ran rill N orge.

Stampe/ med fyrkantig ram och texten
K.S.P.A. (0 .). Bokstaven D betyder att posten
sandes v er Danmark. Stampeln anvandes
fran 1860 troligen till slutet av 1865. Den har
nummer 3322 i Postmuseums samlingar.

End ast da sjo farten un der vin tern var h ind-
rad pa grund av isforhallanden, beford ra-
des den norska posren landvagen over
Sverige.

Fran den 14 ap ril 1858 benam nes post-
kont o rer acer endasr "Svenska posrkont o-
rer". O vanstaende orsaker kan ha medver-
kar rill detta.

Y id denna rid hade der svenska posrkon-
to rer foljande posv agar till sin forfogande:

a) landsvagen genom D an mark over H el-
singor.

b) angbats fo rbi ndelser: St ralsund --Ystad-

Stockh olm v a ganger per vecka, Stet-
t in- Kalmar Stockh olm en gang per
vecka, Lube ck- Stockh ol m en gang per
vecka, Kopenhamn- G oteborg- Malmo

en gang per vecka .
Postbef o rd ran fran H am burg rill Stock-
holm tog i regel fyra rill fem dagar. G en om

byggandet av sod ra stam banan samt in rat-
rander av en daglig batf rbi ndelse mellan
Kopenhamn och M alm o forkorrades riden
i maj 1863 till rre dagar.

Efrer der dansk-preussiska krigers ur-

b rott upp ratta de Sverige den 2 feb ruari
1863 en ny postforbindelse sjovagen mel-
lan W arnemu nde och Ystad for posren rill
N orge. D en na forb indelse upp horde emel-

lerr id redan den 28 mars samm a ar,d
sraden H am burg under riden hade sta ngt
dee danska posrkont o rer i H amburg och
sjalv overta gi t all posrbeford ran rill N orge
och D anmark.

Redan r 1864 ku nde man ana arr slurer
narmade sig for der svenska postkonroret i

H ambu rg, nar m an inom davara nde
Kungliga G eneralpoststyrelsen d iskurera-
de arr d ra in detsam ma. Aretefter sade

H am burgs posrverk upp konr rakret for
posrlokalen i "Posrhaus", da man funnir
sina egna loka ler fo r tranga. Aven H ell-

bergs bosrad i detta hus sades upp. G ene-
ralposrsryrelsen hade dock annu ej fattat

nagot beslut om nedl i ggni ng av posrkon-
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Svensk respektive tysk brevbarare i Hamburg
pa 1850-talet.

rorer, u ran u ppd rag ir at H ellberg an an-

skaffa en ny postlokal. Efrer arr ha fatt hj ilp

m ed den a av en resepost inspekt o r fran

Sverige, lyckades m an hyra en lokal om at ta

rum m ed ad ress Scholvien-passage 9- 10.
G eneralposrsryrelsens planer pa an d ra in

d er svenska posrko nr o ret i H am bur g ryck-

res fo r ogo nbl icker ha skj u t its pa fram ri-

den , m en slu rer ko m rrors den a allt narm a-

re.

G enom b ild andet av der N o rd ryska

Fo rb u ndet den 1 januari 1868 h ad e d en

h in illsvarand e sp lim ingen m ellan H ansa-

stadernas postvasen den upph ort . Al la

H am b ur gs o lika ryska postko nror in g ick

nu i der nya forbu ndspostverke t . U tover

d er H am b u rgska statspostam tet anslo ts

aven det fu rstl iga T h urn & T ax iska O fver-

postamt et , Kon gliga Pre ussiska O fverp ost-

am rer, Ko ngliga H annoverska Posram rer

och der Srorherrigliga M ecklenb u rgska

O fverp ostam tet. Endast der svenska post-

ko ntoret va r annu fristaen de. En ligt en

paragraf i a rr ikel 51 i den N ord tyska for-

b undsforfatm ingen sku lle "M ed icke ryska

regeringar so m an n u aga och utof v a post-

ran i H ansasta derna , o fverensko m m elser

fo r o fvann am nd a and am al (hela postva-

sendets foreni ng) traff as". F rh andl ing ar-

na m ed den svenska regeringen d rog em el-

ler id ut pa t iden varfor postko nrorer ku n-

d e u tova sin verksam het an da t ill borj an av

ar1869.
D en 23 och 25 feb ruari det ta ar beseg-

lades emellen id der svenska posrko nrorers

od e da gene raldi rekt orern a Adolph W il-

h elm Roos och H einr ich Stephan u nder-

teckn ad e postfo rdraget m el lan Sverige och

der N or d tyska forb u nd et. I ford ragers 29.
arr ikel sripu lerades an d er svenska posr-

konr o rer i H am burg sku lle indra gas fran
och m ed den I ap ril 1869. D e N o rd tyska

forbu nd er skulle ino m fyra vecko r fran
detta datu m betala d en svenska regeringen

4 000 T haler for besrridande av de kosm a-

d er som ned laggni ngen av posrkon roret

m ed forde. V idare forband sig d er N o rd tys-

ka forb under an berala pensio ner rill sex

tjanstem an vid posrko n rorer och erbjuda

de ovr iga fast anstall n ing i d er N o rd ryska

Posrverket. D e tjanstem an so m erhol l pen-

s1o n var:

"Postdirektoren
]  C H ellberg
Postkontr olloren
J H M Bremer
Vaktmastaren M E Moberg
Brefbararen J C Kuhn
Brefbi raren
H A E Reuter
Brefbararen
J C H N i.ichtern

3 000 Thaler/r

800 T haler/ ar
400 Thal er/ar
300 Th aler/ar

300 Th aler/ ar

200 Th aler/ar"

N ar det svenska posrko nrorer so m sista

u tlan dska p ostkon tor i H am b u rg stang des

for gon den 31 m ars 1869 gick en epo k i

Sveriges och H am b ur gs h isroria i graven .

En sam rida svensk dagsrid n ing beskriver

der svenska posrko n rorets i H am b u rg ned -

laggelse pa d etta pate tiska satt:

"Helt stilla atsomnade det svenska posrverket i
H amburg onsdagen den 3 1 mars; dock forsig-
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Johan Carl
Hel/beg
(18 15- 1877) .

gick icke begrafningen uran alla hogtid lighete r.
Sedan locker pa kisran (posrluckan) kl 09 .00 pa
afronen (den vanliga ciden for stangander) af en
rillkallad sn ickare b lifvic cillspikad r, samlade
hufvud mannen i srerbhusec, den afgaend e
postd irektoren , om kri ng sig de so rjand e anf or-
vand rerna rill den aflid ne, hvilka nu for sisca
gangen infunno sig i sina svenska uniformer,
rolkade for dem i etc gripande ral anled ningen
till dagens sorgehogti d och den hi dang angn es
forcjensrer, sam t inbjod dem ace d ricka grafol
pa hans m ull. Brageba garen rep resent erades af
etc bacceri cham pagneb uteljer. Forsta ko rken,
som sprang, salucerade en ska! for H ans M ajes-

tee Konungen, den and ra egnades den afgaen-
de, nu upplosta personalen , som, nar turen
kom rill densamma ace fa order, begagnade
derca for att , afven med glasec i hand , racka sin
chef sedan 13 ar,postdi rekto ren J. C. H ell-
berg. som de nu sago fo r sista gang en ibland
sig, och i vars van liga m inne de innesloto sig.
anhallande att han, sasom et t bevis pa deras
akrning och cillgifvenhec ville emoccaga den
areskank, som nu pre sen terades, bestaende u ti
en bord uppsacs af silfver med flera ecager kr is-
tallska lar, ett u tmark t vackert och smakf u llt
arbece. Emoccogs me d rord tacksam het , hvil-
ket bekra f ades me d omf am ningar af sam tl iga
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ko ntors- och tjenstepe rsonalen , alltifran den
aldste (en nara 80-arig brefd ragare) och inti ll
den yngste. Dermed skiljdes chef och kar, och
existerar svenska postkontoret i H amburg nu-
mera endast i historien och trad itionen . Viii
poesien kasta sin skimmer derofver, sa kan
den, likasom den forevigat 'den siste kamp en
och 'den siste skalden' , ansla en d i thy ramb for
den siste svensk-hanseatiske postd irektoren ."

Sven ska p ostko n rorcts i H am b ur g kan d a

d avarand e ad resser.

1685- 1720 Vid Dom-Kirch hofe
172 3- 1760 G ri:inn inger Srrasse
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