
Eslöfs tågstämplar
och deras tillkomst

av Bertil I. Larsson

Inledning

Eslöfs tågstämplar är unika i så motto att
inget annat postkontor använde någon mot-
svarighet.

De har i många årtionden fascinerat så-
väl samlare av filateli som av posthistoria
och brev stämplade med dem är eftersökta
objekt. Deras h istoria är föga omskriven i
den filatelistiska litteraturen och själv har
jag bara träffat på två artiklar, nämligen dels
ett referat publicerat i Svensk Filatelistisk
Tidskrift nr 4 är 1950, dels en kort artikel av
C urt H aij publicerad i samma tidskrift men
nr 3 är 197 . I referatet av är 1950 nämns att
Cur t H aij på ett sammanträde i Filate listfö r-
bundets Stockholmsavdelning redogjort för
upplysningar han fått av sonen till den i Es-
löf vid aktuell tid tjänstgörande postmästa-
ren , Carl H åkanson, beträffande använd-
ningen av dessa stämplar. Enligt referatet
användes sannolikt tågstämplarna för att på
brev ange med vilket tåg de ankommit till
Eslöf. Detta var dock fel vilket H aij korri ge-
rade i artikeln av är 1971 och i stället angav
han att stämplarna hade använ ts för kon-
troll av att ankommande försändelser vida-
rebefordrades med första till addressorten
avgående tåg. För att vara mera precis borde
orden "kon troll av" i stället varit "bevis för"
eftersom det var postmästaren själv som yr-
kat på att fa dessa stämplar.

I föreliggande artikel ska arkivdokument
redovisa bakgrunden för och tillkomsten av
Eslöfs tågstämplar och därmed skriva post-
h istoria på ett sällsynt detaljerat sätt. För
alla från Generalpoststyrelsen utgående skri-
velser gäller att bara koncepten finns beva-
rade.
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Spel öppning

I augusti 1867 avsände postmästare Carl Hakanson i Eslöf följande skrivelse:

Till

Kong!. General-Post-Styrelsen.

Då ofta förekommer att bref, som afgå från andra orter öfver Eslöf t.ex. om morgonen, till angränsande

Postkontor hvarest brefbärare finnes, icke komma adressaterna tillhanda förrän på eftermiddagen eller se-

nare, och wid efterfrågan derstädes om orsaken, svarat att de blifvit fördröjda i Eslöf, så får jag för att blifva

befriad från dylika orättvisa beskyllningar och mycket obehag fr. correspondenterna, hos Kong!. General-

Post-Styrelsen wördsammast an hålla om en stämpel för Eslöf med en deruti anbragt ziffra, som utmärker

tiden när posten blifvit expedie rad, 1, 2 , 3, morgon , middag och afton .

Eslöfs Kon gl.Postexpedition den 25 Augusti 1867.

Carl Håkanson

Skrivelsen, som ankom den 27 augusti, diariefördes med nummer 2707 och föredrogs
den 29 samma månad. Beslutet har noterats på skrivelsen och lyder:

"1867 d. 29 Aug. föredr. i KGPS; och remitt erades till yttrande af förestandaren för allmänna postpersedel-

förrådet.

Ex officio

J.R. Ö fwerströ m."

Motgång föder medgång

Några dagar senare svarade persedelförrådet som vid denna tidpunkt sorterade under
Stockholms Postinspection :

"Återställande remissakten Nr 270 7, hvilken den 29 sistl iden Augusti till m ig remitt erades, far jag vördsamt

afgifva infodrat yttrande.

Då Eslöfs postanstalt icke är den enda som expedierar bref mer än en gång om dagen och någon ser-

skild stämpel icke ansetts vara behöflig vid sådana postanstalter, så får jag för min del afstyrka den gjorda

framställningen , enär den skulle föran leda till kostnad för Kongl.Postverket och h inder vid expeditionen,

dä afgäende bref skulle med m e olika stämplar. (slutar abrup t p å detta sätt).

Stockholm s Postlnspektion den 5 Septemb er 1867.

B. G . Printz."

Årendet föredrogs därefter ånyo i Styrelsen. Beslutet noterades på persedelförrådets
skrivelse och lyder som följer:

"1867 d. 5 September föredr. i K. Gen . Post Styr; som fann skäl bifalla att postexpedit ionen i Eslöf förses

med sa beskaffad stämpel, som begärd blifvit ; med tillkännagifv ande hvaraf handl ingarne skulle återgå till

Föreståndaren för allmänna postpersedelförrådet, hvilken har att anskaffa och tillställa Eslöfs postexpedi-

tion sådan brefstämpel.

Ex officio

J.R. Ö fwerström."

Under detta finns noterat : "och expediera skrifvelse till postexpeditionen i Eslöf. d . s(?). f."
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Beviljning med användningstvång

Följande skrivelse tillsändes postmästare
Hakanson som svar pa hans brev av den 25
augusti. Den är daterad den  5  september,

dvs. samma dag som ärendet för andra
gången behandlades i Styrelsen, men expe-
dierades inte förrän den 9 september.

Postexped itionen i Eslöf ang. begärd brefstämpel, jemväl utmärkande ol ika dagturer.

Till bestyrkande af den tid på dagen, då med bantäg frän Eslöf expedieras bref til l angränsande postkont or,

har Tit. genom skrifvelse d . 25 sistl. Augusti begärt, att Tit. måtte förses med sådan brefstämpel att deri kan

anbringas 1, 2 eller 3, utmärkande den tid på dagen, morgon, middag eller afton, dä brefvet frän Eslöf af-

gått.

Efter det K.(ungliga) S.(tyrelsen) från sakkunnig person inhemtat, att på nu brukliga brefstämplar, i af-

seende till bristande utrymme, icke kan anbringas några sådana, serskilda dagturer utmärkande, siffror,

hvarom Tit. hemställt, och K. S. icke heller finner skäl att för postexpeditionen i Eslöf serskilt låta gravera

och tillverka brefstämpel af annan modell än den för öfriga postanstalter gällande, vill K. S. härigeno m

hafva frän Tit. infordrat förnyadt ytt rande, huruvida Tit. önskar erhålla en mindre stämpel, hvaruti endast

anbringas, dagsturer utmärkande, siffror, hvarför h inder visserligen inte möter;

Men, i det fall att sådan stämpel tilldelas Tit ., blifver det också Tit.'s skyldighet, att, i fören ing med för-

utom stämpling och frimärkesmakulering i förut föreskrifvet aftryck af alla från Eslöf afgäende bref, jemväl

förse dem med den serskilda, dagturerna utmärkande, stämpeln.

På K. G. P. S. vägnar.

Winr oth

Roos/ Ö fwerströ m

Underkastelse

Postmästare Håkanson i Eslöf sände den 16 september följande skrivelse:

Till

Kongl. General Post Styrelsen

Stockholm

Med anledning af Kongl. General Post Styrelsens skrifvelse den 5 dennes, får undertecknad, som underkas-

tar sig de i samma skrifvelse uppställda villkor, wördsammast reqvirera en för det uppgifna än damålet pas-

sande, särskild , stämpel, förslagsvis af följande utseende: . . . Täg, med lösa ziffror 1, 2 och 3 att insättas i

tomrummet.

Eslöfs Kongl. Postexpedition den 16 Septe mber 1867.

Carl Håkanson.

Ovannämnda skrivelse, avbildad på nästa
sida registre rades ankommen den 18 Sept.
1867 och gavs samma diarienr, 2707, som
den tidigare skrivelsen. Dessutom har den

följande päskrift : "1867 d. 19 Sept. anm. i
KGPS och expedierades skrifvelse till post-
expeditionen i Eslöf o. till forest. f. allm. p.
persedelförrådet."
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Postmästare Håkansons skrivelse om
att han accepterar de uppställda villkoren och

rekvirerar den önskade tågstämpeln.
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Generalpoststy relsens skrivelse
till persedelförrådet avseende beställning av den

första tågstämpeln.
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Beställning av stämpeln

En skrivelse daterad 1867 den 19 Sept. frän
Generalpoststyrelsen och ställd till allmän-
na postpersedelförrådet ger uppdrag åt den-
na instans att beställa stämpeln . Skrivelsen,

som från Generalpoststyrelsen expedierades
den 23 septemb er, fi nns avbil dad pa före-
gående sida och lyder:

"Med bifall till hvad postexpeditionen i Eslöf, genom skrifvelser d . 25 sistl . Augusti och den 16 i denna må-

nad, begärt, uppdrager KGPS härigenom åt Tit. att låta anskaffa och till samma expedition öfversända en

serskild mindre brefstämpel till unge får följande aftryck: . . . Tåg, tillika med lösa ziffror, 1,2 och 3, att insät-

tas i stämpelns tomrum ."

Eslöf informeras

Likaså den 19 septemb er skrev Generalpost-
styrelsen följande skrivelse vilken dock inte
expedierades förrän den 23 i samma månad.

"Postexpeditionen i Eslöf angående en serskild brefstämpel.

KGPS meddelar härigenom, att föreståndaren för allmänna postpersedelförrådet nu erhåller föreskrift, att

låta anskaffa och till Tit. öfversän da den i Tit.' s skrifvelse den 25 sistl. Augusti och d . 16de dennes begärda

serskilda brefstämpel, till bestyrkande af den tid på dagen, då med ban tåg från Eslöf expedieras bref till an-

gränsande postkontor; ländande härutinnan Tit. till efterrättelse den genom K. S.' (= Kungliga Styrelsens)

skrifvelse innevarande månad meddelade föreskrifter. Etc. etc.

St(ael) v. H (olstein)/ Löfgren ."

rt. o .r e
oe,

Eslöfs första tågstämpel, här med insatt siffra 2,
för att indikera att brevet sänts med middagståget t ill adressorten Landskrona.

Frimärket har makulerats med tågstämpeln vilket
var i st rid med gällande bestämmelser.
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Leverans av stämpeln

W.  A.  Barklund var den gravör som vanligt-
vis anlitades av persedelförrådet och han
fick även denna gång förtroendet att tillver-
ka den önskade stämpeln.

Beställningen placerades sannolikt
muntligt hos Barklund och detta kanske re-
dan den 19 septemb er. Barklunds räkning,
som är daterad 28 septemb er och omfattar
såväl denna som ett antal andra stämplar,
anger nämligen stämpeln som levererad till
persedelförrådet redan den 2 1 septembe r.
Det har ä andra sidan vid flera tillfällen ob-

serverats att Barklund inte var någon "skriv-
karl" så ett litet skrivfel kan inte uteslutas.

Räknin gstexten lyder "Eslöf 1. 2. 3.  Täg".
Den omfattar en enda stämpel vilken debi-
terades med IO Riksdaler "Rigsmynt".

Av någon anledning kom stämpeln inte
att levereras till Eslöf förrän den 12 oktober
och kvitterades mottagen av Postexpeditio-
nen i Eslöf, Hakanson , den 14 oktober 1867.

Den tidigaste tänkbara avstämpling är
alltsa den 14 och den tidigaste jag sett är sla-
gen den 18 oktober 1867.

Eslöfs första tågstämpel,
här med insatt siffra 3, för att indikera att brevet sänts med dagens sista tåg

t ill adressorten Landskrona.
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En andra tågstämpel

Det dröjer därefter fem år innan nägon yt-
terligare korrespondens påträffats beträffan-
de Eslöfs tägstämplar, men i december 1872
avsänder Håkanson följande skrivelse, dia-
rieförd med nr 1o89:

Till

Föreståndaren för Allmänna Postpersedelförrådet

Stockholm

H ärmed far jag ödjmjukast anhälla om renovering af hosgående poststämpel, samt årsiffror.

Äfven får jag anhålla om en ny Tågstämpel med 4 ziffror, eller helst om den gamle stämpeln kunde för-

ändras så, att en ziffra, som utmärker med hvilket bantäg brefvet blifvit afsänt, kunde deruti inrymmas.

Eslöfs Postexpedition den 18 Decem ber 187 2 .

C arl H åkanson .

Beställningsproceduren hade tydligen för-
enklats under de gångna fem åren eftersom
Håkanson nu kunde vända sig direkt till
persedelförrådet och inte först till högsta in-
stans för att anhålla om en ny stämpel.

Man drar slutsatsen att brevets första
stycke handlar om en vanlig brevstämpel,
som bifogats för renovering och för leverans
av en sats årssiffror, vilket vanligen leverera-
des för fem år. Av en avskrift av Barklunds
räkning framgår dock att i detta fall levere-

rades årssiffror bara för tre år.
Det senare stycket måste antagligen för-

stås som dels att den gamla tågstämpeln
fanns kvar i Eslöf dels att Håkanson skulle
ha föredragit om den insända, vanliga brev-
stämpeln kunde byggas om så att den kun-
de inrymma även en siffra för tågens av-
gång. Det omöjliga i detta hade dock fram-
hållits redan i Generalpoststyrelsens skrivel-
se av den  5  september 1867

Även denna gång blev det Barklund som

Eslöfs andra tågstämpel,
här med insatt siffra 4, för att indikera att brevet avsänts med det

nu sista för dagen avgående tåget.
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kom att tillverka den nya tågstämpeln. Ty-
värr har det arkivband som innehöll Bark-
lunds räkning för både renoveringen och
för den nya tågstämpeln och för många an-
dra stämplar försvunnit från arkivet och
bara en god avskrift finns bevarad på privat
hand. Denna saknar dock notering beträf-
fande debiterat belopp.

Persedelförrådets leveransdokument är
bevarat och anger att "r brefstämpel/t ag/
med 4 siffror" levererades den 31 decemb er
1872 och kvitterades motta gen av Postanstal-
ten i Eslöf den 2 januari 1873.

Tågstämplarnas användning

Eftersom den först levererade stämpeln med
insatssiffrorna 1, 2 och 3 fanns kvar i Eslöf
när den andra stämpeln ankom, uppkom-
mer naturligtvis frågan om båda stämplarna
användes parallellt eller om uteslutande den
nylevererade kom till användning. Något
dokument utvisande att, och i så fall när,
den första stämpeln återsändes till persedel-
förrådet har inte påträffats men detta kan
bero på det ovannämnda, saknade arkivban-
det . En specialsamling med Eslöfs tåg-
stämplar skulle förmodligen kunna avslöja
om en sådan parallell användning förekom.
Det förekommer avstämplingar där punkten
efter siffrorna saknas. Detta beror sannolikt
på att stämpelfärg inte fastnat på den lilla
punkten antingen på grund av dälig infärg -
ning av stampen eller dålig avfärgning på
breven . Fenomenet är så spritt i tiden att
man knappast kan hänföra det till att punk-
terna slipats bort.

De tre senaste avstämplingarna med Es-
löf tägstämpel som jag har sett har slagits
den 17 resp. 2o mars 1876 och den allra sista
sä sent som den 24 februari 1878.

Stämpel med Tåg 5

För några år sedan såldes på auktion ett
brev datumstämp lat den 5 augusti 1&875 och
med en tägstämpel där en siffra "s" hade
skrivits för hand. En av förutsättningarna
för att detta ska vara en korrekt tillämpning
av en befintlig stämpel är uppfylld, nämli-
gen att den hade lösa siffror. Bedömning av
om alla andra förutsättningar för äkthet fö-
religger, som exempelvis förekomsten av ett
femte avgående tåg per dag, faller utanför
både ramen för denna artikel och mitt kun-
skapsområde.

Bevarade stampar

På Postmuseum finns en av de två stampar-
na bevarad. Någon uppgift om vem som
översänt denna stamp till museet finns ej.
Det vanliga var att postkontoren sände till-
baka de utslitna stamparna till persedelför-
rådet och det troligaste är därför att Eslöf
returnerade stampen dit och att den seder-
mera överförts till Postmuseum .

Någon undersökning av vilken av de två
stamparna som finns bevarad har ej skett.

Källor

Svensk Filatelistisk Tidskrift.
1950, nr 4 och 1971, nr 3.

Handlingar  i  Riksarkivet.
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