
Den svenska
posten på 1850-talet

AvJan Billgren

Postens utveckling fram ti ll 1850-talet

Det svenska postverket startade sin verk-
samhet den 2o februari 1636, dä drottn ing
Kristinas förmyndarregering utfärdade "För-
ordning om Post-bådhen". Under de när-
maste 200 åren utvecklades postverket i
snabb takt och posttransporterna förbättra-
des efterhand.

För att säkerställa en stabil och pålitlig
postdistribution infördes postbondeinrätt-
ningen 1636. Pa varannan eller var tredje mil
förordnades en postbonde som i sin tjänst
skulle ha två postdrängar. Dessa skulle till
fots transportera posten till närmaste post-
bonde. Denna organisation av posttranspor-
terna genom s.k. posthemman bibehölls
ända fram till 186o-talet ; sä sent som i bör-
jan av detta decennium fanns ca. 400 post-
bönder kvar. Ar1859 uppgick de till 746.  In-
dragningen skedde snabbast i Kristianstads
och Hallands län där alla hade dragits in till
1860.

Från 1645 började man också utnyttja ri-
dande bud; sådana blev obligatoriska vid
transport längs postvägarna till utlandet,
speciellt Stockholm-Halmstad. Då kunde
postens befordringshastighet förbättras: från
en mil på två timmar med postbönder till
en mil på 1¼ timme.

Fran 1830 blev det vanligt med gästgivar-
skjuts med häst och vagn för posttranspor-
terna. Sådana användes också för snällpos-
ten, framför allt för posten till utlandet men
även för en del inr ikes brev upp till 2 lods
vikt. Snällposten fick inte ta i anspråk mer
än en timme per mil i genomsnitt.

H ästanspända postdiligenser tillkom på
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försök redan 1830 men infördes reguljärt
med början är 185o. Diligenserna medförde
också passagerare. Antalet diligenslinjer utö-
kades under de kommande tio ären . Ar 1856
öppnades de första järnvägslinjerna och där-
med fick posten nya transportmöjligheter.
Redan efter några år användes tågen både
för transport och sortering av post, dä sär-
skilda postkupeexpeditioner sattes in med
början 1863. Nu fick diligenserna konkurrens
men den sista postdiligenslinjen drogs dock
in först 1888.

Den svenska samhällsutvecklingen

Sverige var ett i högsta grad agrart samhälle
under ärtiondena kring 1s o. 9o procent av
befolkningen bodde på landsbygden ; anta-
let invånare uppgick år 1850 till  3,5  miljoner.

Under dessa år skedde samhälls utveck-
lingen i Sverige i snabb takt. Ett stort antal
reformer genomfördes:
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184o introducerades departements-
reformen , som innebar att varje
min ister fick ett eget departement.

1842 infö rdes folkskolestadgan, vilken
innebar att alla barn fick skolplikt .

1845 infördes lika arvsrätt för
kvinnor och män .

1846 avskaffades skraväsendet genom
införande av 1846 ärs fabriks- och
hantverksordning.

1849 geno mfö rdes en läroverksreform
(naturvetenskap och moderna språk)
som innebar en anpassning till
näringslivets behov.

1853 fattades riksdagsbeslut om järnvägar;
de första öppnades 1856.

1853 började anläggningen av statliga
telegraflinjer med första linjen
Stockholm-Uppsala.

1854 fattade riksdagen beslut om
enhetspor to och in förande av
frimärken .

1855 genomfö rdes en myntreform som
innebar att en riksdaler riksmynt blev
lika med 1oo öre. De gamla
myntsorterna, dvs. riksdaler banco
(= 48 skill ing banco) förblev gällande
och först den 1 juli 1858 infö rdes
brevporto i öre. Fastän det
ursprungliga enhetsportot var 4
skilling banco eller i riksmynt 12½
öre blev brevportot justerat till 12
öre.

1855 in fördes enhetsportot i samband
med att frimärken introducerades
den j uli.

Svensk och norsk kung var O scar I som re-
gerade mellan 1844 och 1859. Av nägon an-
ledn ing kom han in te att avbildas på sven-
ska frimärken . H ans porträtt äterfinns däre-
mot på den andra emissionen av Norges fri-
märken , vilka gavs ut 1856.

Johan August G ripensted t was the M in ister in charge
when stam ps were in troduced in Sweden .

Johan August Gripenstedt var ansvarigt statsråd
då frimärkena kom u t i Sverige.

Postens ledning 1840 -1860

I början av 184o-talet genomfö rdes en de-
partementsreform som bl.a. innebar att
postverket förlades under finansdeparte-
mentet . Som min ister och ansvarigt statsråd
utsågs 1848 den liberale politikern Johan Au-
gust Gripenstedt (1813-1874). H an innehade
flera ministerposter under sin tid i regering-
en 1848-1866. H an tog bl.a. initiativ ti ll in rät-
tandet av järnvägspostföringen , delvis i strid
med poststyrelsen .

Beteckn ingen på postverket ändrades
1849 frän Ö verpostdirektörsämbetet till Ge-
neralpoststyrelsen och postchefen fick titeln
generalpostdirektör. Detta meddelades till
postmästarna i ett cirkulär, daterat den 8 ja-
nuari 1850 .

Den förste postchefen med den nya ti-
teln var H ugo Adolf H amil ton (1845-1850).
H an efterträddes 185o av O tto W ilh elm
Stael von Holstein som innehade ämbetet
ända ti ll 1867. Denn e var alltså generalpost-
direktör under den period då frågorna kring
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frimärkenas in förande behandlades.
Generalpoststyrelsen hade sitt säte i

Stockholm . Den bestod, utöver chefen , av
en sekreterare och en kamrer. Sekreteraren
var samtidigt kanslichef. Vid Kansliet fanns
också en registrato r, en aktuarie, en kanslist
och en ombudsman . Den senare tillkom
18.48 för att handlägga juridiska spörsmäl
inom verket. H an hade också hand om
ärenden som rörde missbruk av tjänste-
brevsrätten .

Som sekreterare efter A.W. Grundelstier-
na (1842-1854) utsags 1855 Georg Fredrik
Ameen , en reformvän lig f.d . tidn ingsman .
N är han avgick 186o, efterträddes han av
Adolf Wilhelm Roos som vunn it Gri-
penstedts förtroende under sin tid i finans-
departementet där han anställdes 1851, därpa
i Kamm arkollegium fran 1853 och Telegraf-
verket frän 1856. Roos blev Stael von H ol-
steins efterträdare, utvecklades till en erkän t
skicklig chef och innehade sedan ämbetet
ända fram til l 1889.

Kamrern var chef för Kammarkon toret
vid vilket fanns en bokhållare, två revisorer,
tre kammarskrivare och tre "vaktb etjente".
Kamrer var under hela tiden 1844-1863 Pon-
tus T. F. Winroth. H an svarade för den sta-
tistiska undersökningen och författade post-
styrelsens utlätande 1853 om effekter av en-
hetsportots införande.

De sammanlagda årliga lönerna för
dessa personer uppgick är 1856 til l 20.513 riks-
daler banco . Av dessa erhöll generalpostdi-
rektören 4 .000 riksdaler, sekreteraren och
kamrern 1.6oo riksdaler vardera. Kam rern
och generalpostdirektören ätnj öt "b oställs-
rum" i posthuset, medan sekreteraren hade
provision på prenumerationer av utländska
tidningar upp till 3.000 riksdaler. Därutöver
delades dessa prenumerationsavgifter lika
mellan sekreterare och kamrer.

Det kan tilläggas att postkontoret i
Gamla stan, som var det enda i hela Stock-
holm 18s5, även inhy ste Generalp oststyrel-
sen och dess tjänstemän . H är fanns man
fram till augusti 1875 dä det nya centr alpost-
huset vid Rödbodtorget stod färdigt.

Postt jänstemännens ekonomiska villkor

Posttjänstemännens löner var under många
år relativt låga. Detta kompenserades i nå-
gon mån med att de åtnjöt sportier, dvs.
kontan tbetaln ing av vissa posttjänster, di-
rekt till posttjänstemannen . En sådan avgift
var rekommendationsavgiften som fram till
1849 erlades till postmästaren . Då den drogs
in kompenserades den med en löneförhöj-
nmng.

Den främsta sportelin komsten för post-
mästarna var porto räkningarna som man på
begäran utfärdade till kunder med stor kor-
respondens. Andra var arvodet för lösväskor
och ersättn ing för tidningsdistribution .
Dessutom fick postmästarna vid de större
postkontoren före enhetsportots in förande
betalt för fackavläggn ing, dvs. för att de
samlade brev åt adressater med mycket
post, så att dessa inte behövde se efter om
de fått post på de brevkarto r som anslogs i
postkon torets förstuga.

En särskild extrainkomst för postanställ-
da var ersättn ingen för hanteringen av fri-
märkena. Den na uppgick till en och tre-
kvarts procen t av det nominella värdet.
Andra sportier som utgick till postmästarna
var avgiften för lösbreven med 1 skilling
banco per styck. Brevbärarna uppbar den
s.k. brevbärarskillingen vid utdeln ing av
brev till adressaterna.

Nedanstående citat ur Svenskt Postarkiv
1893 visar  vilka  kon sekvenser dessa förhäl-
landen fick vid Stockh olms postkon tor år
1854:

"Tjenstemännens atlön ing var mest ställd på

sport ier. Lönen var så liten och den pension, som

vid afskedstagandet kunde fås, var så klen, att kon-

to rsskrifvarne måste qvarstå vid sina befattn ingar så

länge de hade lifhanken i behåll. När de blefvo sju-

ka och orkeslösa, bortacko rderade de sina platser,

och både de sjelfva och vikarierna kunde lefva på

inkomsterna .. ."

An talet anställda uppgick 1865 till 1.161
personer, samtliga män . Den första kvinnan
anställdes in te förrän 1864. Denna siffra
inkluderar generalpoststyrelsens personal,
postkon torspersonal, postiljoner och perso-
nal som användes vid sjöpostföringen . O m
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man vill jämföra med dagens postans tällda
(ca. 35.000 är 2005) mäste även an talet post-
bönder och deras drängar tas med i beräk-
ningen . Eftersom antalet posthemman var
mindre än 9oo vid mitten av 185o-talet bör
det totala antalet postanställda ha uppgått
till ungefär 3.500 personer.

Postanstalterna

Under många år var antalet postkontor i
Sverige ganska begränsat. Således uppgick
antalet är 1645 till 28 stycken. Ar 18rs hade
antalet ökat till 109, för att vid mitten av
1830-talet uppgä til l 124 . Efter hand päbörja-
des en försiktig expansion vilken ledde till
att an talet postkon tor steg ti ll 15o det är d
frimärkena utkom.

Det har inte varit möjligt att få fram en
karta över den geografiska spridn ingen av
postkon to ren för är 1855, varfö r vi fär nöja
oss med den på nästa sida. Den avser för-
hällandena är 1836; efter dett a är hade alltsa
26 postkont or och postexped itioner tillkom-
mit.

Antal postanstalter 1850-1860

post- post post-
kon tor expedi- uppsynmngs-

tioner mansplatser

1850 122 13 20

1855 122 28 19

1860 127 48 21

Postexpeditioner var beteckn ingen på såda-
na postanstalter som frän och med 1849 in-
rättades på orter med mindre postmängd.
Avsikten var att de sedan skulle kunna upp-
graderas till postkon tor.

I de nordligaste länen anställde posten
frän 1830 postuppsynin gsmän pa platser
med postgång bara en a två gånger per må-
nad . Dessa p latsansvariga fick ta emot och
lämna ut brev men tog inte upp port oavgif-
ter. Däremot fick de ta ut en avgift på 1 skil-
ling banco per brev, en avgift som de själva
fick behålla. Deras verksamhet upphörde

1864.
Poststationer inr ättades efter hand längs

järnvägslinjern a med början är 1861. Ar1864
uppgick de till 137 stycken .

Postmängden

N är frågan om enhetsportots införande dis-
kuterades i riksdagen i början pa 185o-talet
var det åtskilliga som befarade en nedgång i
an talet brev. Det föreslagna enhetsportot,
till en början fem skilling banco, senare fyra
skilling banco , var högre än flera av de por-
tosatser som gällde för inr ikes brev mellan
mera närbelägna orter. Samtidigt innebar de
en rejäl sänkn ing av de högsta inr ikes porto-
satserna, n och 12 skilling banco . I boken
redogör Egon Jonsson i sin artikel för hur
riksdagen behandlade frågan om enhetspor-
tot.

Den befarade nedgången i postmäng-
den , beroende på något höjt porto för brev
mellan närbelägna orter, kom på skam. Det-
ta kan lätt utläsas av siffrorna i poststatisti-
ken .

Antalet inrikes brev 1850-1860

1850 3.520 .000

1851 3.615.200

1852 3 .69 1.300

1853 3.9 76.300

1854 4 .263.5 00

1855 4.4 28.600

1:a halvåret 1855 2. 176.200

2:a halväret 1855 2 .252.4 00

1856 4 .897.8 00

1857 5.3 13.2 00

1858 5.40 1.800

1859 5.673.5 00

1860 5.9 03 600

I medeltal 1850 -1854 3.8 13.2 60

I medeltal 1855-1859 5. 142.9 80

I medeltal 1860 -1864 6 .626.400

This map shows Sweden's post offices in 1836.

Denna karta visar postkont o ren i Sverige är 1836
(Eliz Lundin).
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Siffrorna innebär att postmängden i genom-
sn itt steg med ca. 7 p rocent årligen under
dessa år.

Det har tyvärr in te varit möjligt att fa
fram statistik över hur många brev som icke
frimärktes under respektive år. Denna möj-
lighet fanns fram til l 1865 ärs slut och inn e-
bar in te någon fördyring for ad ressaten ,
även om en sådan först hade diskuterats vid
1853/ 1854 ärs riksdag.

Av siffror för årliga leveranser av frim är-
ken till olika postanstalter att döma före-
kom stora skillnader mellan olika delar av
landet. Det finns således exempel på att le-
veranser till postkonto r inte alls varierade
med folkmängden i respektive stad, vilket
far tolkas som att andelen icke frimärkta
brev varierade över landet.

Försäljn ingen av frimärken det andra
halväret 1855 uppgick enli gt poststatistiken
till 144.416 riksdaler; un der äret därpä mer
än fö rdubblades dett a belopp till 345.346.
Även i fortsättn ingen ökade frim ärksförsälj-
ningen markan t.

Dessa siffror är baserade på uppgifter i
den s.k. kon trollboken, vilken fördes av
Kammarkontorets frimärksförråd . Siffrorna
är summan av de till olika postkontor utle-
vererade frim ärkena.

Kontrollbokens uppgifter vad avser leve-
ransdatum till de olika postkon toren har
under senare år ifrågasatts av filatelister. Ge-
nom studier av material i postens arkiv har
Tomas O lsson kunnat konstatera att datum
för leveranserna införts i kontrollboken
först sedan det reversal som medföljt leve-
ransen i undertecknat skick återkommit till
frim ärksförrådet. Leveranserna till postkon-
tor som försummade att underteckna rever-
salet är dock bokförda på den dag då leve-
ransen faktiskt skedde.

I poststatistiken anges också värdet av de
under samma år sålda respektive använda
frimärkena. Eftersom dessa uppgifter avvi-
ker något från varandra, far detta tolkas som
att alla frimärkena inte användes samma år
som de inköptes.

Värdet av sälda fri märken 1855-1864

(avrundat till hela 1oo-tal riksdaler riksmynt)
2:a halvaret 1855 144 .400

1856 345.300

1857 434 .600

1858 527 .700

1859 642 .900

1860 892 .800

1861 998 .200

1862 1.120.500

1863 1.243.6 00

1864 1.428.2 00

Värdet av använda fr imärken 1855-1864

(avrundat till hela roo-tal riksdaler riksmynt)
2:a halväret 1855 123.900

1856 347.800

1857 443.500

1858 529.000

1859 637.500

1860 876.400

186 1 994.900

1862 1.086.400

1863 1.222.600

1864 1.4 10 .100

Postt ransport med diligenser

Som inledn ingsvis konstaterats skedde
mycket av posttransporterna vid mitten av
18oo-talet med gästgivarskjutsar och postdi-
ligenser. De senare övertog efter hand mer
och mer av transporten av post mellan post-
anstalterna. De medförde också passagerare.

De första statliga hästdiligenserna in för-
des på försök mellan Stockholm och H el-
singborg 1831-34. Det dröjd e sedan til l 1850
innan den första reguljära diligenslinjen till-
kom, den mellan Malmö och Ystad . Post-
verket tog över verksamheten 186o och er-
höll ett ärligt anslag pa 7o.00o riks daler frän
staten . De närmaste fem åren tillkom sam-
manlagt ett 4o-tal diligenslinjer, varav den
nordligaste var Sundsvall-Ö stersund och
den syd ligaste Lund- Helsingborg. Som mest
uppgick diligenslinjerna, mätt i avstånd , till
40o mil. Den längsta sammanhängande
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Horse-d rawn stagecoach from the 18so's with a collapsible hood for the passengers.

Hästdragen postdiligens frän 185o-talet med uppfällbar sufflett för resenärerna. Foto : Sven Tideman .

sträckan var Stockholm-Göteborg-Helsing-
borg-Ystad, vilken invigdes 1859.

Efter hand som järnvägarna byggdes ut
minskade diligenstrafiken . Den upphörde
dock först är 1888, dä linjen Göteborg-Var-
berg drogs in på grund av Västra stamba-
nans fårdigställande.

Avgiften för att åka med postdiligens er-
na uppgick till en början til l 1 skillin g ban-
co per mil men höjdes redan 1832 till 2o skil -
ling banco per mil för täckt och 16 skilling
banco per mil för öppen plats. När Malmö-
Ystad inrättades 185o blev avgiften 1 riksdaler
banco per mil, justerad till I riksdaler 20 öre
per mil med början 1859. Platsbokn ingen
skedde på postkontoren genom köp av en
s.k. förbudssedel. Denna kostade 3 skilling
banco .

Postt ransport med järnvägar

Den förs ta järnvägslinjen i Sverige öppna-
des i mars 1856 mellan Ervalla och Nora .
Den första sträckan på Västra stambanan,
Göteborg-Jonsered och den första på Södra
stambanan , Malm ö-Lund var bägge klara
för trafik den 1 decemb er 1856. Med den se-
nare tågförbindelsen fick även post trans-
porteras.

Posten transporterades in ledn ingsvis i
lösa trälådor som ställdes in i järnvägs-
vagnarna. Den var osorterad från Malm ö
och sorterades först vid ankomsten till
Lund. Detta förfaringssätt användes även
sedan järnvägslinjen förlängts till Ö rtofta i
decemb er 1857.

Ar 1858 förord nades att all postbeford-
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This letter was transpo rted by train Malmö - Lund -
O rtofta in January 1858. It was posted in Malm
(there is a postmark on the back) but was sorted again
in Lund for further transportation by rail to Ö rtofta
(approx. 1 km from the village of Håstad).

Detta brev skickades med tåget Malmö-Lund-Ö rtofta
i januari 1858. Det postades i Malmö (det finns en
poststämpel pa baksidan) men o msorterades i Lund
för vidare befordran med järnvägen till Ö rtofta (byn
Hästad är belägen någon kilometer bort).

ring skulle överflyttas till järnvägen, om
inga olägenheter uppstod . Redan nästa år
fick post medfölja mellan Arboga och Ö re-
bro samt mellan Töreboda och Göteborg.
På den sistnämnda linjen inr ättades en sär-
skild postkupe som en resepostexpeditör
ansvarade för. Samtidigt ställdes diligens-
trafiken in mellan dessa orter. Post medfölj-
de även på Gävle-D alabanan med början i
juli 1860.

När Västra stambanan mellan Stock-
ho lm och Göteborg b lev klar 1862, inr ätta-
des den första egentliga järn vägspostkupen i
m itten av detta år. N u fick denna delvis tjä-
na som ett postkon tor med ansvar även för
stämpling av post som allmänheten kunde
lägga i den brevlåda som fanns monterad på
postvagnen . Från 1863 började man också
sortera den post som medföljde. I december

1863 tillkom postkupen vid Södra stamba-
nan , till en början mellan Falköp ing, Nässjö
och Malmö. Även vid de enskilda järnvägar-
na Arboga-Ö rebro och Nora-Ervalla skedde
postbefordran frän 1863.

Postt ransport med båtar

Inr ikes fanns en reguljär sjöpostförbindelse
mellan Stockholm och Gotland frän 1716.
Fran 1836 sändes posten til l Gotland med ett
privat ängfartyg, som trafikerade linjen
Stockholm -Västervik-Visby. Frän 1841 sändes
posten mellan Västervik och Visby en gång
per vecka. 1864 utökades tur tätheten till två
gånger per vecka på linjen Stockholm-Visby-
Kalmar. Den första ångbåtspostexpeditio-
nen tillkom in te förrän 1869 på Dalslands
kanal.

Den första utrikes postångbåtstrafiken
öppnades 1824 mellan Ystad och Stralsund .
Den hade föregåtts av postjaktstrafik från
1683. Ar 1864 ersattes denn a linje med en
daglig förbindelse mellan Malmö och Stral-
sund .

Varje år fanns i postcirkulären informa-
tion om när trafiken med postångbåtarna
inleddes och avslutades. Detta skedde vanli-
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gen i slutet av april resp . i slutet av novem-
ber. Det angavs också när den utrikes pos-
ten kunde avgå från Stockholm tidigast
resp . senast för att h inna med postångbåtar-
na. Trafiken innebar avgång från Ystad varje
måndag och fredag, medan trafiken i den
motsatta riktn ingen avgick varje söndag och
to rsdag.

Under vin terhalvåret skedde posttrafiken
med seglande postjakt, från Ystad varje tors-
dag och från Stralsund varje måndag om
vädret så tillät. Däremot fick postkontoren
inte mottaga någon post till utrikes orter via
Ystad-Stralsund under 185o-talet.

Ar 1853 in rättades en särskild postlinje
med ängfartyg mellan Stockholm , Kalmar,
Swinemiinde och Stettin. Även för denna
fanns i postcirkulären uppgift om när den
öppnades och avslutades för året, i regel i
maj och november. Två båtar trafikerade
linjen med gemensam avgång på tisdagar
från Stockholm resp . Stettin och ankomst
torsdagar.

Posten till Fin land och Ryssland beford-
rades med båt över Ålands hav från Grissle-
hamn till Eckerö. Vid otjänlig väderlek kun-
de posten sändas via H aparanda eller den
södra vägen via Ystad genom Preussen .

Införande av brevlådor

De första svenska brevlädorn a infördes 1835.
En ligt en kun görelse av den 7 mars 1835 an-
gående postbefordran med ångfartyg, seg-
lande fartyg och diligenser skulle det finnas
en låst brevlåda ombord . Nycklar skulle för-
varas i postkon toret på ankomsto rten .

Brevlådor kunde beställas hos Postver-
kets persedelförråd. Dessa första brevlådor
var sannolikt tillverkade av bleckplåt och
har därför in te bevarats till eftervärlden . År
1835 beställdes endast sex stycken. Ar 1850
hade antalet ökat till 50 stycken .

De första b revlådorna för uppsättning
vid postkontor eller längs postvägar in för-
des 1855 i samb and med utgivn ingen av vära
första frimärken . I cirkuläret, daterat den 12
april 1855, anges att brevlådor bör anbringas
på Postverkets bekostnad vid "postanstalte r
och å lämpliga ställen i städer". Det specifi-
ceras särskilt at " [ . . . ] lämpligaste beskaffen-
heten i de flesta fall måste vara beroende af

Model o f the steam packet ' Eugen ia' ; constructio n
o f the vessel started in 18s5 and she operated on the
Ystad - Stralsund route 1857-1865.

Modell av postångfartyget Eugenia so m började
byggas 18s5 och so m trafikerade linjen Ystad-Stralsund
ären 1857-1865. Fo to : Sven Tideman .
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lokalen , där de skola anbringas, samt ända-
målsenligast och för Postförvaltaren be-
qvämligast torde blifva, om lådan , eller an-
nan däremot svarande inrättning, såsom hål
på vägg, dörr eller fönster, med därö fver
tydligt anbragt tillkännagifvande af ändamå-
let, och uppsamlingsrum för brefven där-
innanföre, [ . . . ]" Varje kontor fick själv an-
skaffa "tjenlig läda eller annan däremot sva-
rande inr ättning" och anmodades att in-
komma med förslag till hur lösningen kun-
de se ut på billigast möjliga sätt.

Postförvaltarna i städerna ombads att
om möjligt låta tillverka brevlådorna lokalt .
Samtidigt fick de reda på att det inte skulle
utgå särskilda medel för att bekosta lådor-
nas tömning och postens transport till post-
kon toret.

I ett särskilt postcirkulär, daterat den 18
juni 18s5, angavs hur sto r ersätt ning den
postförvaltare erhöll som anskaffade brevlä-
dor i sin stad . O m han rekvirerade brevlä-

This is the o nly preserved black post-box of the
Danish type, which came into use in Stockholm in
1855. These post-boxes were made locally.

Det enda bevarade exemplaret av den typ av svarta
brevlådor efter dansk förebild som började användas i
Stockholm 1855. Dessa brevlädor tillverkades lokalt.

dor från Generalpoststyrelsen erhöll han IO

riksdaler banco årligen för tillsyn och un-
derhåll av lådan . O m han däremot själv
hade anskaffat brevlådan utgick en ersätt-
ning av 8 riksdaler. Med brevlådorna från
Postverket följde ett antal nummer som ef-
ter behov skulle anbringas för att visa anta-
let gånger om dagen som brevlådan tömdes.

I Stockholm fanns i slutet av 1855 sju
brevlådor i Gamla stan , två på Kungshol-
men , två på Ö stermalm (Ladugårdslandet),
19 på N orrmalm , sex på Södermalm och en
på Djurgården , dvs. sammanlagt 37 stycken.
Brevlådorna tömdes tre gånger på vardagar
(kl. 1o , 15 0ch 19) och tva ganger pa sön- och
helgdagar (kl. 9 och 19).

Att brevlådorna in te blev nägon omedel-
bar succe framgär av uppgifter i Postverkets
årsberättelser. Således fanns det ute i landet
längs postvägarna i m itten av 186o-talet en-
dast 32 brevlädor. Tillsammans med de i
Stockholm och de vid de olika postkon to-
ren i landet i övrigt kan an talet då inte ha
varit mer än drygt 200.

Förhållanden vid fr imärkenas t illkomst

Kungl. Maj :ts förordn ing om in förandet av
enhetsporto och utgivning av frimärken är
daterad den 9 mars 1855. Den 24 maj utk om
sedan cirkuläret om att Sverige skulle ge ut
frimärken . Enligt detta skulle till varje post-
kontor under juni månad levereras frimär-
ken till ett värde, motsvarande ungefär ett
kvartals portouppbörd. Redan den 12 april
hade dock information om frimärken läm-
nats i ett cirkulär som främst avsåg "lådor
for brefs emottagande" vid postanstalter
och på lämpliga p latser i städerna.

Frimärken levererades till postkontoren
första gången utan rekvisition . Därefter
kunde rekvisition ske när som helst, men
dock endast i jämna 1oo-tal (ett helt ark
innehöll 1oo frimärken) .

Sparres första leverans skedde den 12
jun i 1855. Samma dag skickades de första fri-
märkena från förrådet till IO postkontor,
däribland Stockholm . Till övriga postkontor
levererades frimärken två dagar senare, med
undan tag för Hjo och Tierp vars frimärksle-
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A domest ic letter from Biästa 1856 with the stam p in the top left-hand co rner, as specified in the regu lat io ns.
The stam p is perforated in su ch a way that the top o f the stamp below in the sheet is visib le.

Ett inri kes b rev frän Biästa 1856 me d frimärket reglemen tsenl igt p lacerat i övre vänstra hornet .
Frimärket är perforerat så att en del av frim ärket under i arket har komm it med .

veranser dröjde till den 21 jun i. Vi kan alltså
konstatera att samtliga postkon tor bör ha
fått sina frimärken i någorlunda god tid före
det officiella utgivningsdatumet, söndagen
den 1 juli 1855.

I och med in förandet av frimärken upp-
hörde karteringen av vanliga brev. Denna
hade inneburit att alla brev uppfördes på en
karta som anslogs i postkon torets förstuga.
Där kunde var och en se om det fanns brev
att hämta eftersom mottagarens namn var
angivet. Vid denna tid var det endast de två
största städerna som hade lokalbrevbäring.
På övriga orter fick försändelserna hämtas
på postkon toret.

Fran den 1 juli 1855 upphörde alltsä
namnkarteringen och den som även i fort-
sättn ingen önskade sådan fick skriva "regi-
streras" på sitt brev och erlägga 4 skilling
banco kon tan t till postförvaltaren . Även
denna form av kartering upphörde dock
med utgi ngen av 1872.

Enligt de första anvisningarna skulle fri-
märket p laceras i det övre vänstra hörnet på
brevets framsida, en bestämmelse som i

många fall inte följdes. Det rekommendera-
des också att ett extra stämpelavtryck p lace-
rades på brevet bredvid frimärket.

Postens tjänster vid denna t id

Pa posten kunde man är 1855 endast lämna
in brev och paket till postbefordring. Lägre
por to för t.ex. trycksaker in fördes in te förr-
än 1864.

Rekommendation kunde begäras på
brev. Man skilde mellan öppen och sluten
rekommendation . Ö ppen rekomm endation
motsvarade våra dagars assurans; innehållets
värde skulle anges på omslaget. En uppräk-
n ing av innehållet (o ftast kon tan ter) bifoga-
des inlämningskvittot. Sluten rekom menda-
tion motsvarade våra dagars rekom menda-
tion . Särskilda kvitton för öppna resp . slut-
na rekommenderade brev in fördes den 1
april 185o . Därefter fick postmästarna rekvi-
rera sådana hos Kammarkon toret och kun-
de alltså inte längre utfärda kvitton som
skrivits för hand eller sådana som tryckts lo-
kalt, vilket varit brukligt tidigare.

SV EN SKA FRI M Ä RK ET 150 A R 4}



Registered letter wi th 16 skilling banco postage
(lett er postage 4 skilling banco + cost o f registration
12 skilling banco), postmarked Gefle on 18/ 8 1856.
The letter is tied with string (so-cal led 'tr äns ning'),
as sp ecified in the regu lations at the time.

Rekom menderat brev m ed po rtot 16 skil ling banco
(b revporto 4 p lus rekavgift 12 skilling banco), stäm plat
Gefle den 17/ 8 1856. Brevet är reglemen tsen ligt
om slaget med snö re, s.k. träns n ing.

De rekommenderade breven skulle till
en början "tränsas", dvs. b indas om med
snöre och förses med lacksigill. De första
bestäm melserna om detta utfärdades 1856.
Postmästarna uppmanades att se till att om-
slaget utgjordes av ett s.k. korskuvert, vars
fyra hörn skulle förses med avsändarens
lacksigill. Innan brevet skickades iväg skulle
det på postkontoret slås om med segelgarn
och förses med postkon torets egna lacksi-
gill. Kravet på tränsn ing upphörde in te för-
rän 1871.

Avgifterna for sluten rekommendation
fick erläggas med frim ärken . Däremot skulle
den särskilda assuransavgiften för öppet re-
kommenderade brev erläggas kontan t med 1
skilling banco per roo riksdaler. Eftersom
avgiften för sådana brev även inkluderade
rekommendationsavgift (12 skilling banco),
frankerades dessa b rev med frimärken för

samma belopp som de slutet rekommende-
rade av samma vikt.

Mottagn ingsbevis kunde begäras för re-
kommenderade brev till utlandet, dock en-
dast till vissa länder. Avgiften var 4 skilling
banco, vilken erlades kontan t till postmästa-
ren . Särskilda tryckta blanketter för mottag-
ningsbevis in fördes in te förrän 1876.

Eftersändn ing av brev till en person som
vistades tillfälligt på en annan ort än adress-
orten medgavs enligt ett cirku lär från den 9
mars 1849. Sadana brev skulle förses med
beteckn ingen "retour" och kostnadsfritt ef-
tersändas till den nya adressorten, såvida
det rörde sig om fribrev (tjänstebrev) eller
betalda privatbrev.

Postt axor före enhetsportot

Före frim ärkenas tillkomst hade Sverige in-
rikes porton som varierade både med vikt
och avstånd. Dessa zontaxor hade in förts
redan pa 16oo-talet enl igt 1643 ärs förord-
ning om brevtaxan och innebar att posttax-
or utfärdades för varje postkontor, i vilka
angavs porto t till alla andra postkontor. De
hade efterhand modifierats till att omfatta 1

avståndsklasser. Den lägsta (upp till 3 mil)
uppgick till 2 skilling banco och den högsta
(över 150 mil) ti ll 1 skilling banco .
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Den u -skaliga tariffen in fördes den 1 ja-
nuari 1831. Ett särskilt sjöpo rto pa fyra skil -
ling banco in fördes samtidigt för brev till
Gotland. Redan den 1 januari 1835 ändrades
avståndsindeln ingen , b l.a. så att högsta por-
tot utgick för avstånd över 130 mil. Portot
till Gotland sänktes till 2 skilling banco .

Det fanns också ett särskilt porto för lös-
brev, varmed man förstod brev som anting-
en inlämnades på postkontoret f r utdel-
n ing längs postvägen till närmaste postan-
stalt eller mottogs av postföraren på vägen
mellan två närbelägna postkon tor för utdel-
n ing genom postkon torets försorg. Så tidigt
som 1812 hade det fastställts att sädana brev
skulle kosta 1 skilling banco , oavsett vikt.
Beloppet skulle tillfalla postförvaltaren , dvs.
postm ästaren . Ar 1855 infö rdes en högsta
vikt av 8 lod (ca. ro6 gram) för dessa brev
som till en början fick betalas kon tan t men
frän 1856 kunde betalas genom frankering
med det enskillingsfrimärke som då utkom.

Ar 1849 in förd es möjligheten att skicka
lokalbrev till ett lägre porto än för riksbrev.
Portot var 1 skilling banco eller hälften av
lägsta riksbrevsporto enligt zon taxan . Till en
början gällde lokalposttaxan endast i Stock-
holm och Göteborg men den infördes efter
hand på större orter. 1862 förekom lokal-
brevbäring på ytterligare 46 orter.

Porto t för lokalbrev uppgick till I skilling
banco eller frän och med den 1 juli 1858 till 3
öre. Sådana brev fick väga högst 4 lod (= ca.
53  gram) eller frän 1863 12 ort (= 51 gram).
Till detta kom att mottagaren fick betala
lika mycket i brevbärarskilling på de orter
som hade lokalbrevbäring. (D enna avgift
kunde också erläggas av avsän daren).

Enhetstaxan

Den 1 jul i 1855 infö rdes enhetstaxan, vil ket
innebar att portot för ett inr ikes brev skulle
utgå med ett enhetligt porto på 4 skilling
banco upp till en vikt av 1!4 lod (= ca. 16,6
gram), oavsett avstånd. För högre vikt öka-
des portot med 4 skilling banco för varje
lod (= ca. 13,3 gram) upp ti ll 7 /4 lod, men
nästa viktklass omfattade upp till 12 lods
vikt, varefter varje viktklass omfattade 4 lod

upp till 48 lod. Därutöver ökade portot
med 4 skilling banco per lod. N ågon maxi-
mivikt fanns in te. En portotabell för inr ikes
brev kom därför att se ut på följande vis:

Portot för inrikes brev

Upp till 1 ¼ lod 4 skilling
banco

1 la lod - 2 ¼ lod 8

2 ¼ lod - 3  / lod 12

[. ..]
7 ¼ lod - 12 lod 32

Ö ver 12 lod t.o .m 16 lod 36

Ö ver 16 lod t.o .m 20 lod 40

[...]
v er 44 lod t.o.m 48 lod 68

O ver 48 lod 4 skilling
banco
per lod

Utrikes postt axor

I ett cirkulär frän den n augusti 1853 angavs
att en ny utrikes portotaxa hade utkomm it
och bifogades cirkuläret i två exemplar. Det
ena skulle anslås i postkon torets förstuga till
"den corresponderande allmänhetens kän-
nedom". Taxan sku lle gälla från den 1 sep-
tember och kom att vara i kraft till den 1 ja-
nuari 1859, med de ti llägg som in fördes efter
hand.

Brevportot när det gällde brev till utlan -
det bestämdes av de bilaterala avtal som
Sverige hade med olika länder i omvärlden .
De länder det rörde sig om under 1s o-talet
var D anmark, Norge, Finland/ Ryssland,
Preussen, Frankrike och England . Portot be-
räknades per lod eller senare 5 gram till de
flesta länder; undantaget var Frankrike som
hade V lod eller 7 5 gram som viktenhet. En
genomgång av dessa olika avtal återfinns i
Bertil Larssons artikel.

För postmästarna måste beräknandet av
korrekt brevporto för brev till utlandet vara
en verklig prövosten . Även om det fanns en
gällande portotaxa att utgå ifrån tillkom det
varje månad flera portoändringar som dock
alltid redovisades i postcirkulären. Att ge en
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aktuell och korrekt uppgift krävde alltså en
noggrann genomgång av alla cirkulär efter
taxans utgivn ingsdatum såvida in te post-
mästaren - att döma av flitiga noteringar i
bevarade portotaxor - kontinuerligt införde
ändringarna i postkontorets egna taxa.

Ett annat problem som kunde uppstå
var att t.ex. dubbel vikt inte allt id medförde
dubbelt porto . För brev som passerade via
dels Preussen , dels Frankrike, beräknades
portot per olika viktenheter, vilket medför-
de oregelbunden progression . Då det ibland
endast fanns beräkn ingar i portotaxan upp
till fjärde viktklassen måste postmästaren
vara matematiskt bevandrad för att kunna
räkna ut portot för brev av högre vikt . Det
kan tilläggas att till vissa länder gällde dub-
bel progression , dvs. att brev av tredje vikt-
klassen kostade fyra gånger grundportot.
Nedan ges två exempel på beräkn ingar av
portot till sådana länder.

Till många länder var dock portoberäk-
n ingen enkel: portot angavs per lod, varvid
portot upp till två lod blev det dubbla, för
upp till tre lod det tredubbla, etc. Detta kal-
lades enkel p rogression . Till Frankrike för-
ändrades porto t för varje ½ lod men även
h it gällde enkel progression .

O m däremot ett brev från Sverige till
Frankrike skulle skickas styckevis genom
Preussen blev portouträkningen mer besvär-
lig. För de fyra första viktklasserna var por-
to t :

½ lod 32 skilling banco
Mh - 1 lod 39 skilling banco

1- 1/ 2 lod 71 skilling banco
1/ 2 - 2 lod 78 skilling banco

Detta kallades oregelbunden progression .
Portot var alltså sammansatt av 7 skilling
banco per 'h lod plus 25 skilling banco per 1
lod .

En annan komplikation vid portouträk-
n ingen uppstod vid s.k. dubbel progression .
Detta gällde t.ex. brev till England via D an-
mark eller Preussen . Upp till r lod var por-
tot 36 skilling banco, upp til l tvä lod det
dubbla, men över två lod upp till fyra lod
det fyrdubbla, etc.

O m ett brev skulle sändas till U SA via
Preussen blev det nödvänd igt att kombinera
enkel p rogression med dubbel sådan . I por-
totaxan fanns de första fyra viktklasserna
angrvn a:

- 1 lod 54 skilling banco
1- 2 lod 108 skilling banco
2 - 3 lod 201 skilling banco
3 - 4 lod 216 skilling banco

I detta fall var således portot sammansatt av
15 + 39 skilling banco per lod upp till tva
lod men däru töver blev port o t 3x15 + 4x139
skilling banco upp till 3 lod, 4xu5 + 4x39
skilling banco upp till 4 lod, etc.

Slutligen kan nämnas att till några län-
der i utomeuropa, t.ex. Indien , förekom
kombinationer mellan oregelbunden och
dubbel p rogression, varför postmästarna
kunde drabbas av ännu större räkneproblem
än de nu nämnda om bara de första fyra
viktklasserna var angivna.

En fullständig genomgång av de många
utländska brevportosatserna skulle ta för
stort utrymme i denna artikel varför vi får
hänvisa till "Swedish Letter Rates to Foreign
Destinations 1855-1895". I denna handbo k
återfinns samtliga portosatser som var i
kraft från Sverige till alla länder i världen
under 4o är.

Postkontoret i allmänhetens ögon

Ar 1854 hade Stockholm endast ett postko n-
tor. Det var inrymt i Postmuseums nuvaran-
de byggnad på Lilla Nygatan 6 i Gamla
stan . Det fanns trots allt ytterligare en möj-
lighet att fa lämna sin post utan att bege sig
dit, nämligen genom den Mallenska gang
posten som existerade mellan 1838 och 1856.
Denna tog emot brev genom att ett antal
budkarlar som gick längs Stockh olms gator
innanför tullarna och mot betaln ing trans-
porterade posten till postkon toret i Gamla
stan .

Gångposten hade konkurrens från
kryddbodar som tog emot post och skickade
den vidare till postkontoret med egna bud.
Den starkaste konkurrensen kom i och med
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in förandet av brevlådor när frim ärkena kom
ut den 1 juli 1855, varför verksamheten upp-
hörde 1856.

Postkonto ret i Gamla stan var ett av de
sammanlagt 15o postkontor som fanns i
Sverige vid denna tid. Posten skickades häri-
från på måndagar och torsdagar till västra
Sverige, på tisdagar och fredagar till norra
och södra Sverige. På lördagar sändes snäll-
post (som alltså transporterades dubbelt så
fort) till Helsingborg, Malmö och större or-
ter längs denna postlinje . Snällpo sten hade
in förts 1827 för att påskynda postföringen
till kontinenten över Ystad, fran 1830 mellan
Sto ckholm och Göteborg samt frän 1835
mellan Stockho lm och Helsingborg. Snäll-
post upprätta des 183o även mellan Stock-
holm och den norska gränsen .

Under första hälften av 1850-talet hade
postkontoret öppet till kl. 19. Då kunde
man lämna in brev genom luckan i förstu-
gan . H är kunde man också studera de an-
slagna b revkartorna där namn på personer
som hade brev att hämta fanns anslagna.
Kom man för sent gällde det att genom

kontan tbetaln ing inne på kon toret förhandla
sig till att få iväg brevet med dagens post.
Detta kostade i så fall i regel mer än under
ordinarie tid.

Vid Stockholms postkontor fanns sedan
1825 tvä avdeln ingar: en avdelning för den
ankommande och en för den avgäende pos-
ten . Ar 1854 besto d personalen vid den sena-
re av en postmästare och sammanlagt n io
kon torsskrivare samt två vaktmästare. Vid
avdeln ingen för ankommande post fanns,
förutom postmästaren, två kontorsskrivare,
två vaktmästare, fem ordinarie brevbärare
och sex extra. Därutöver fanns en kon troll-
avdelning som sysselsatte två kontrollörer
och en vaktmästare medan avdelningen för
postinspektionen bestod av postinspektö ren
och en vaktmästare. Från 1855 inr ättades en
särskild lådbrevsexpedition, med åtta extra
brevbärare, s.k. brevdragare, vilka tömde
brevlådorna tre gånger per dag.

Sammanlagt fanns det 33 personer an-
ställda vid Stockholm s postkonto r är 1854.
Deras löner uppgick till 33.343 riksdaler ban-
co per år. De två postmästarna hade r.ooo

Stockholm's only post office (today's Post Museum) on Lilla Nygatan in 184 2. Lithograph by Ferdinand Tollin.

Stockholms enda postkontor (nuvarande Postmuseum) vid Lilla Nygatan är 1842. Litografi av Ferdinand Tollin.
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The letter bills were displayed in
the post o ffice lobby.

Litho graph by Fritz von Dardel in 184 2.

Brevkarto rna anslogs i postko ntorets förstuga.
Litografi av Fritz von Dardel 184 2.

riksdaler banco i lön per år. Postmästaren
för avgående post åtnjöt dessutom fri bo-
stad .

Postkontoren ute i landet var indelade i
tre klasser, allt efter storlek. Vid de största
kontoren hade postmästarna en årlig in-
komst av 6 0 0 riksdaler och uppba r därutö-
ver för hyra och expenser 4oo riksdaler. Vid
andra klassen s postkontor, sammanlagt 3o
stycken, var postmästarnas lön 4oo riks da-
ler; de fick dessutom 3oo riksdaler för att
täcka hyra och expenser. Slutligen kan näm-
nas att postmästarna vid de 7o postkon to-
ren av tredje klassen hade 3oo riksdaler i lön
samt 166 2/3 riksdaler för hyra och expenser.

I en artikel i "Svenskt Postarkiv" från
1893 beskrivs in redn ingen i Stockholms
postkon tor under 185o-talet pa följande sätt:

"Åt grän den till var rum mets ena sid a afdelad i

sex p u lpeter med arbetsp lats för fyra personer i

hvard era. Belysn ingen utgjo rd es af talgljus, hvilka

b ehö fd e o upp hö rligen sn op pas, och ö fver stän gslet

m ellan hvarje p ulpet hängde en oljelam pa, som

o fta osade, m en allt id d röp . Kallt var det så att det

förslog, hvadan tjo cka arbetskläder voro af behof-

vet påkallade. A rum m ets an d ra sida, vid fönstret

åt gården , hade ko n trollö ren, so m äfven exped iera-

d e den u tlän dska po sten , sin p lats, och det t illhö r-

d e h o no m at t efter sitt eget p roto ko ll sam t uppgi f-

ter från d e olika p u lpeterna utrö n a, hu ruvida det i

kassan in flu tna p o rto t stäm de m ed det, so m för

försän delserna b o rt erläggas, m en ald rig kan jag på-

m in na m ig at t d et så gjo rde utan bety dl igare jemk-

n ingar. Mellan ko n trollö ren och p ulpeterna hade

brefso rterarne sin a platser, [ . . . ]"

[ . . . ] "Postko n to ret var itudelad t m ed en post-

m ästare f r hvard era av dess afd elningar: den för

afgäend e och den för an ko m mande poster ; och

d en förre var äfven förvaltare af po stkassan . Dess-

uto m fan s der en p ostins pektö r, so m hade uppsigt

ö fver p ostbefo rd ring en in o m länet och t illsyn öfv er

postverkets åkdo n .

Några ord inarie b retbära rt urer fun no s n atu rligt-

vis ej ; b refven utsändes allt so m posterna an län de,

och så fick allm änh eten mo t lö sen af 1 skill. banco

em o ttaga de lifligt efterlängtade nyheterna från

vän n er och frän der. [ .. . ] Värdeb refven skul le af

mo ttagarne perso n ligen eller gen o m befullmäkti-

gad t o m b ud uttagas, och bre fbärarne hade ej skyl-

digh et att sådan a h em bära. Därfö re lem nad es dem

fullm akter från d e ko rrespo nd en ter, som h ade be-

tydligare po st , och skaffade d e sig rätt b ra in ko ms-

ter p å d etta sit t t illm ö tesgåen de. Allt, i sm ått som

sto rt , var b ygd t på spo rt ier o ch h andtryckn ingar;

tjensten b lef en b isak o ch b iin ko m stern a h u fvudsa-

ken [ .. . ]"

Det som ovan redovisats gäller främst för
brev. För paket var det mera komplicerat ef-
tersom det in te var möjligt att skicka sådana
till mer än ett fåtal orter. Dessutom var pa-
ketportot mycket dyrt eftersom det byggde
på brevportot.

D et har omvittn ats att det pa 185o-talet
var så dyrt att anlita posten vid försändning
av paket till Uppsala och orter längre norrut
att man istället använde sig av norrländska
bönder. Dessa kont aktades på H ötorget och
kunde mot betaln ing ta med sig paket till
hand lare i städerna. H os dem fick sedan pa-
keten hämtas av adressaterna.
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Konsekvenser av enhetsportot

In förandet av frimärken och därmed också
enhetsporto innebar stora konsekvenser för
många i det svenska samhället. H är ska sär-
skilt beröras hur postledning, postanställda
och postkunder berördes av reformen.

För Generalpoststyrelsen innebar refor-
men framförallt att verket fick större
inkomster av frimärksförsäljningen eftersom
brevväxlingen ökade. Den ökande post-
mängden medförde dock större krav på sor-
tering och på högre hastighet i posttrans-
porterna.

För posttjänstemänn en blev enhetspor-
toreformen till att börja med ett märkbart
inkomstbortfall genom att flera slag av
sportier avskaffades. Samtidigt tillkom en
förhandlingsmöjlighet att få sin lön höjd
och därmed inte vara beroende av sådana
inkomstförstärkn ingar som den utbredda
sportelförekomsten medförde.

För den svenska allmänheten blev det
nu möjligt att skicka brev till mera avlägsna
orter utan att det kostade lika mycket som
tidigare. För sträckor över ro mil sänktes
portot när enhetsportot in fördes och det re-
ducerades med inte mindre än två tredjede-
lar till de mest avlägsna orterna.

Timlönen för en arbetare motsvarade
vid mitten av 1850-talet ungefär 4 skilling
banco (de första statistiska uppgifterna är
från 1860, då tim lönen var högst 12 öre). En
annan intressan t uppgift är att  Aft onbladet  år
1855 hade ett lösnummerpris av tre skilling
banco . Att skicka brev vid denna tid var så-
ledes betydligt dyrare än idag.

Leaves from a cash-book, where a student from
Uppsala reco rds h is purchases of stamps once every
month as early as the autumn of 1855.

Uppslag ur en kassabok, förd av en uppsala-
studerande, Johan Victor Tegner, född 1839,
hösten 1855. Ob servera att han redan dä köpte
frimärken (postporto) en gång i mänaden .
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En annan lättnad för många människor
var att det nu blev möjligt att posta sina
brev i brevlådor och inte nödvändigtvis
bege sig till ett postkontor. Till en början
var det mest de som bodde i städerna som
kunde dra fördel av detta, men efterhand
fick även landsortsbefolkningen sådana
möjligheter. Detta berodde framförallt på
den snabba utbyggnaden av järnvägslinjerna
och tillkomsten av postkupeer. Längs järn-
vägslinjerna inrättades efterhand också min-
dre postanstalter, s.k. poststationer, med
början 1861.
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The Swedish
Postal Service in

the1850's

Development of the Postal Service
up to the 1850's

The Swedish postal service was founded in
1636 when the caretaker government during
Q ueen Kristina's m inority reign issued the
first regulations about "Post-bådhen" (postal
messengers). The most important part of
these regulations was the in troduction o f
farmer postmen : approximately every 2 0 o r
30 km, a farmer postman was employed ; he
was to have two farm-hand postmen in h is
service and was respons ible for the transpor-
tation o f mail to the next farmer postman .
The farmer postmen were allowed two
hours to transport mail ro km.

As early as 1645, postmen on horseback
were also in troduced, particularly along the
post routes to foreign countries. The speed
of transportation then increased to 8 km/
hour. From 1830, so-called innkeepers'
coaches, with horse and cart, were in com-
mon use. This kin d of transportation was
also used for express mail, main ly to foreign
countries.

Horse-drawn stage-coaches were in tro-
duced on a trial basis from 1830 and became
more commonly used during the 185o' s.
These also carried passengers. In addition ,
the railways started to carry mail in 1856 and
soon had special post office carriages in
which, from 1863, the mail was both sorted
and transported .

M anagement of
the Postal Service 1840- 1860

At the beginning o f the 184o's, there was a
government departmen tal reform which i.a.
placed the postal system under the Min istry
of Finance. The post office management,
under the Postmaster General, was housed
in the present Post Museum building in
Gamla stan (the O ld town) in Stockho lm .
The build ing also housed Stockholm 's on ly
post office.

Generalpoststyrelsen ( the General Post
O ffice) was split into two un its, Kansliet
and Kassakontoret (the general office and
the accoun ts o ffice). Th e former was headed
by a secretary, the latter by an accoun tan t,
in all approximately 15 people.

Remuneration of Postal Workers

During this period, the salaries of postal
workers were relatively low. Post office
employees received addition al remunera-
tion in the form of so-called "sportl er", i.e.
cash payments received from the public for
various services. Such opportun ities for ad-
ditional income for postmasters were calcu-
lating postage at the request o f customers
with extensive co rrespondence, payments
for newspaper distribution and for "fackav-
läggning", i.e. for collection and storage of
mail for important customers. Postmen re-
ceived the so-called "postman's skilling" (1
skilling banco) for each letter they deliv-
ered .
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Post Offices

The number o f post offices in Sweden was
quit e small. From on ly 28 in 1645, the num-
ber had increased to 1o9 in 18rs and to 15o in
1855. In addition , there were post comm is-
sioners in approximately 20 p laces in the
north of Sweden . From 1861, smaller post
offices, so-called post stations, were intro-
duced, main ly along railway lines.

Volume of M ail

Parliament had feared that the volume of
mail would decrease when the postage was
increased to 4 skilling banco, from 2 or 3
skilling banco, which had been the normal
postage between neighbour ing post offices.
H owever, this was not the case, as can be
seen from the table in the Swedish language
version of this article. As early as the sec-
ond half o f 1855, when stamps and un iform
postage had been in troduced, the volume
of mail rose by 3.5o; it then increased by an
average of about 7% durin g the following
five years.

The sale o f stamps also rose considera-
bly dur ing this period and had more than
doubled by 1860. All stamps sold were,
however, not used im mediately as can be
seen from the tables in the Swedish lan-
guage text.

Transportation of M ail

As mentioned earlier, there was an increase
in the transportation o f mail by innkeepers'
coaches and stage-coaches mainly in the
186o's. In the middle of the 186o's, there
were around 4o stage-coach routes in exist-
ence. From 1862, there are statistics available
over the number of passengers carried by
the stage-coaches. In 1862, the number was
6,500 and during the next few years th is in-
creased to approx. 15,000 passengers per
year.

In terio r o f a railway mail compartmen t (187o' s). Th e
first mail com partmen ts were in troduced in 1863 bu t
mail was tra nspo rted by rail as early as 1856.

In teriö r frän en järnvägsp ostkupe (1870-talet). De
fö rsta kupeerna in fö rdes 1863 men redan 1856 skedde
den första posttranspo rten med järnväg.
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Transportation by rail was insignifican t
during the 185o's. Compared to tran sporta-
tion by innkeepers' coaches and stage-
coaches, the volume of mail transported by
rail did not become significant until the
186o's, when railway mail carriages were in-
troduced.

Mail was transported by sh ip both in
Sweden and abroad . The first steamship
route to a foreign country was Ystad- Stral-
sund, which opened in 1824. In 1864, this
was replaced by the Malmö- Stralsund
route. Another route was Stockholm- Stet-
tin , which opened in 1841, with its routing
partly changed in 1853. Finally, there was the
shipp ing route across the Åland Sea, bet-
ween Grisslehamn in Sweden (appro x. 8o
km north o f Stockholm) and Eckerö in
Åland .

Post Boxes

The first Swedish post boxes were intro-
duced in 1835; these were on board ships
transporting mail. At the same time as
stamps were in troduced, post boxes began
to appear at post offices and along post
routes. H owever, there was not a great n um-
ber, probably amounting to max. 1oo in
1855. Th ere were a total of 23 post boxes in
Stockholm in the middle of 1855.

First Stamps Issued on 1 July 1855

Post o ffices did not have to p lace an order
to receive their first delivery o f stamps. The
number delivered was based on postage in-
come received at the post office in question
during the p revious quarter.

The first stamps left Kassakontoret (the
Post O ffice accoun ts office) on 12 Juneand
were despatched to about ro post offices, in-
cluding Stockholm . Two days later, stamps
were delivered to all other post offices, ex-
cept two. The delivery to the last two was
made on 21 June. All post offices should
therefore have received their stamps well in
time for the date of issue, which was a Sun-
day. This may explain why there are so few
stamps remain ing dated 1 July 1855.

The original instructions stated that the
stamp should be placed in the top left hand
corner, a recommendation that was rarely
followed . Postal workers were instructed to
cancel the stamp by applying a clear cancel-
lation postmark to the stamp itself and also
an extra postmark beside it.

At th is time, in addition to ordinary let-
ters, it was possible to send registered and
insured letters; the former service was re-
ferred to as 'closed' and the latter as 'open '
registration . The fee was the same, i.e. letter
postage plus registration fee, 12 skillin g ban-
co , which should be paid in stamps. For
open registered letters, there was also an in-
surance fee of 1 skilling banco per riksdaler,
which should be paid in cash to the post-
master.

Postage Rates

Before the un iform postage was in troduced
on 1 July 18s5, Sweden had zone rates for do-
mestic mail, in the same way as many other
countries. The postage therefore varied with
the distance, from 2 skill ing per lod  (13.3 g)
between neighbouring post o ffices to up to
1 skilling banco per lod to the most remote
destinations. A special rate of r skillin g ban-
co for local letters was introduced in 1849.
To begin with , local delivery was only avail-
able in Stockho lm and Gothenburg but was
gradually introduced in larger towns; in
1862, the re were local letter deliveries in 46
towns in Sweden .

Wh en the uniform postage was in tro-
duced, the rate was 4 skilling banco for up
to 1'h4 lod (= approx. 16.6 g). The rate tables
in the Swedish text show how the postage
increased ; it should be noted, however, that
there was no maximum weigh t.

The postage to foreign coun tries was
regulated in a number o f bilateral agree-
ments with our neighbouring coun tries,
such as N orway, Denmark, Prussia, France,
England and Russia/ Finland.

The various postage rates were shown in
rate tables that covered both the above-
mentioned countries and other foreign
coun tries. Letters to these coun tries passed
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through at least one o f the above countries.
The postage rates at the tim e o f the in-

troduction of stamps were in force from r
Septe mber 1853 un til 1 January 1859. Minor
supp lements with rate changes or additional
destinations were published in circulars is-
sued by the Postmaster General at irregular
intervals.

To many coun tries, the postage was
given per r lod, with the postage up to 2 lod
twice as much, up to 3 lod th ree times as
much, etc. This was referred to as simple
rate progression . To France, the postage was
increased per ½ lod but here, too, simple
rate p rogression app lied.

H owever, if a letter from Sweden to
France was to be sen t 'item by item '
through Prussia, it was more complicated to
calculate the postage. For the first four
weigh t classes, the postage was:

V lod 32 skilling banco
½ - r lod 39 skilling banco

r - r½ lod 71 skilling banco
r½ - 2 lod 78 skilling banco

A lett er to France with 24 skilling banco postage,
fro m 1857. Thi s was the co rrect postage for letters sent

in a sealed postbag; if the lett er had been sent at the
item-by-item rate via Prussia (Ystad - Stualsu nd) the
postage wou ld have been 32 skilling banco .

Ett b rev till Frankrike med 24 skilling s po rto frän 1857.
Detta po rto gällde för b rev skickat i sluten postsäck;
had e det skickats styckevis via Preussen (Ystad-
Stralsu nd) hade det kostat 32 skilling banco .

Th is was referred to as irregular rate progres-
sion . The postage consisted of 7 skilling
banco per / lod p lus 25 skilling banco per 1

lod .
Another complication when calculating

the postage occurred in the even t of so-cal-
led double rate progression . This app lied
e.g. to letters to England via Denmark and
Prussia. Up to 1 lod, the postage was 36 skil-
ling banco, up to 2 lod twice as much, but
over 2 and up to 4 lod four tim es as much ,
etc.

If a letter was to be sent to the USA via
Prussia, it became necessary to combine
simple and double rate progression . H ow-
ever, the postage rate tables on ly showed
the first four weight classes:

54 T H E SW E D ISH STA M P I O Y EA RS



- 1 lod 54 skilling banco
I - 2 lod 108 skilling banco
2 - 3 lod 201 skilling banco
3 - 4 lod 216 skilling banco

In this case, the postage consisted of 15 + 39
skilling banco per lod up to 2 lod, and after
that 3 X 15 + 4 X 39 skilling banco up to 3
lod, 4 x 15 + 4 x 39 skilling banco up to 4
lod, etc.

Finally, it should be mentioned that to
some counties outside Europe, e.g. India,
there were combinations of irregular and
double rate progression postage, which
meant the postmaster might face even more
complicated calculations than those men-
tioned here.

A complete study of the many letter
rates to foreign countries would take up too
much space in this article and I must there-
fore refer readers to "Swedish Letter Rates
to Foreign Destinations 1855- 1895". This
manual contains all postage rates in force
from Sweden to all foreign countries during
this 4o year period.

The Postal Service seen
through the Eyes of the Public

As previously mentioned, there was only
one post office in Stockholm in 1855. The
same building also housed the offices of the
Postmaster General.

Thanks to a lively testimony by an
employee in this post office, we can today
describe what went on there. A total of 33
people worked in the two departments
which were set up as early as 1825, one for
incoming and one for outgoing mail. From
1855 a separate postmen's department was
introduced, with five permanent and six ex-
tra postmen . In addition, there was an audit
department and a post inspector.

Many customers had to make their own
way to the post office to deliver and collect
mail. As soon as someone entered the post
office lobby, he could see from a letter bill

A domestic, recorded, pre-paid letter (without stamp),
postm arked Carlsborg 21/3 1858.

Ett inr ikes registrerat kontantbetalt brev (utan
frimärke), stämplat Carlsborg 21/3 1858.
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whether he had letters to collect. This letter
bill listed the names of the addressees as
well as a consecutive number (in Swedish
"karteringsnummer"). This letter number
was also written in the upper right hand
corner of the letter itself.

Letter bills were discontinued when the
uniform postage was introduced on 1 July
1855. Those who still wanted their lett ers list-
ed on a letter bill at the destination post
office had to pay 4 skilling banco to the
postmaster when posting the letter. The let-
ter was then marked or stamped "Registre -
ras" (to be recorded).

Between 1838 and 1856, Stockholm also
had the so-called 'Mallenska gangposten '.
This private postal service had a number of
postmen who walked the streets of Stock-
holm, inside the city walls, collected mail
and delivered it to the post office in Gamla
stan (the Old town) against payment. It was
also possible to hand in mail in some gro-
cery stores, for delivery to the post office by
the store's own messenger. Gradually, post
boxes were introduced; the year after the re-
form, there were 37 post boxes in Stock-
holm.

Consequences of the Uniform Postage

For the general public, the uniform postage
had great advantages. For most domestic
letters, the postage was reduced by up to 8
skilling banco. This meant that noticeably
more letters were sent; the volume went up
by 7%o per year during the first five years
and even more later on . The volume had
approximately doubled after on ly ten years.

Another consequence was that people
did not have to go to the post office to
hand in their letters since post boxes were
introduced at the same time as the reform.
To begin with, this favoured mainly the
people in the larger towns but gradually, as
the railway network was extended in the
186o's, many new post stations were opened
along the railway lines. The railway mail
carriages also had post boxes for the benefit
of those living along these lines.
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