
Sveriges
postala relationer

med utlandet under
skillingbrevperioden

Av Bertil I. Larsson

Bilaterala överenskommelser
med andra länder

Avsikten med denna artikel är att kortfattat
redogöra för de postala förhållanden , som
rådde mellan Sverige ä ena sidan och Nor-
ge, Ryssland/ Fin land, Danmark, Preussen
och Frankrike å den andra. Sverige hade gäl-
lande, bilaterala överenskommelser beträ f-
fande postutbytet med dessa länder under
skillingbrevperioden , dvs. mellan den 1 jul i
1855 och den 3o jun i 1858. Dessa betecknades
som konventioner, bortsett från den med
Norge, som fick nöja sig med benämningen
"bestämmelser", vilket sannolikt är att hän-
föra till att de båda länderna hade ett och
samma statsöverhuvud . Det väsen tliga inne-
hållet i dessa överenskommelser refereras
landsvis nedan, och för samtl iga gäller att
den fullständiga texten finns på Postmuse-
um .

Dessutom behandlas brevväxlingen med
Storbritannien . Med detta land hade vi haft
en postkonvention , som var i kraft frän 1851
till slutet av är 18s3 men även därefter hade
Storbritann ien stor betydelse för transite-
ring av post ut till vida världen . Likaså be-
handlas vår brevväxling med U SA. Vår enda
postkonvention för brevp ost med detta
land kom först är 1873, men brevväxlingen
med U SA Rickstor ökning i början pa 1850-
talet som en följd av emigrationen , orsakad
inte minst av guldruschen i Kalifornien .
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Förutom mellan de länder, som nämnts
ovan, ingicks en bilateral konven tion mel-
lan Sverige och Nederländern a är 1868. Pa
grund av tillkomsten av den Allmänna Post-
fören ingen är 1875 fick bade denna konven-
tion och den ovannämnda med U SA en
ganska ringa betydelse.

De o tvivelaktigt viktigaste av våra
postala överenskommelser var de med D an-
mark och Preussen , framför allt eftersom
praktiskt taget all vidaregäende utlandskor-
respondens hade att transitera endera, eller
ibland båda, dessa länder på sin vidare färd
ut i världen .

Hamburg

En även för svenskt vidkommande mycket
viktig utländsk handelsort var H amburg.
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Redan under 16oo-talets första ärtionden
öppnades en någorlunda reguljär postfö r-
bindelse mellan Stockholm och Hamburg. I
början fick den där residerande svenske mi-
nistern tjänstgöra som postmästare med
postkontoret i bostaden. Så småningom ut-
vecklades dock det hela därhän att Sverige,
liksom ett antal andra länder, öppnade ett
eget postkontor i Hamburg. Detta svenska
postkontor fanns kvar till den 1 april är 1869,
då det övergick till Nordtyska Förbundet
mot en summa av 4.ooo Thaler samt livs-
långa pensioner till de anställda.

Det är svårt för en nutida person att fö-
reställa sig den enorma betydelse som vårt
postkontor i Hamburg hade för det svenska
postutbytet med främmande länder under
ett par århundraden. Det var bara under de
allra sista årtiondena av dess existens som
betydelsen minskade till att i stort sett bara
vara ett omkarteringskontor.

Postutbytet

På ett fatal ställen utefter eller nära gränsen
fanns s.k. utväxlingspostkontor för brevut-
bytet mellan Sverige och utlandet. Några så-
dana svenska kontor för postutbytet med
Norge var Strömstad (med Fredrikshald, se-
dermera med Svinesund) och Karlstad (med
Kongsvinger), för Danmark Helsingborg
(med Helsingör), för Preussen Ystad (med
Stralsund eller för en tid Greifswald) och för
Finland-Ryssland Grisslehamn och Hapa-
randa (med Eckerö respektive Torneå). År
1849 ersattes Strömstad med Helsingborg
för postutbytet med Svinesund.

På utländsk botten fanns det svenska
postkontoret i Hamburg och postkommissa-
riatet i Stralsund, ibland även betecknat
som postkontor och ibland som postagen-
tur.

Grundprincipen för allt postutbyte med
andra länder var att Sverige ansvarade och
betalade för transporten från Helsingborg
till Helsingör, från Ystad till Stralsund etc.
medan Danmark på motsvarande sätt fick
stå för transporten till Helsingborg och
Preussen för transporten till Ystad o.s. v.
Man så att säga överlämnade sin post till

mottagarlandet eller till det transitland som
skulle vidarebefordra den.

Brevutbytet mellan två länder kunde ske
styckevis enligt ett överenskommet brevpor-
to vilket delades mellan de två länderna ef-
ter en överenskommen princip . I detta por-
to inkluderades kostnaderna för en eventu-
ell transitering genom mellanliggande land
eller länder. Men utbytet kunde också ske
på så sätt att avsändarlandet för betalda
brev kompenserade mottagarlandet efter ett
överenskommet belopp per viktenhet av
den överlämnade bunten med betalda brev,
vanligen per 3o gram. För obetalda brev
krävde avsändarlandet i stället en kompen-
sation från mottagarlandet, och denna beta-
lades då på motsvarande sätt per viktenhet
av denna brevbunt.

Posttransport genom ett främmande
land, t.ex. Danmark, kunde ske i  öppen
transit då varje postalt objekt, som ett brev
etc. behandlades som en enhet . Ett alterna-
tiv, som kunde överenskommas, var s.k.  slu-
ten  transit varvid de postala objekten över-
lämnades och vidaretransporterades i en slu-
ten och förseglad brevbunt, säck eller dylikt.
Avsändar- eller mottagarlandet betalade då
för sådan transport efter ett överenskommet
pris, vanligen per 3o gram av brevbuntens
nettovikt.

Det är i detta sammanhang också värt
att fästa uppmärksamheten på att begreppet
"internationell korrespondens" i posthisto-
riska dokument, och även i denna artikel,
ofta används i en mer begränsad betydelse
än vanligt. Vid användningen av detta, eller
liknande begrepp, syftar man vanligast på
korrespondens mellan två länder, vanligen
då mellan de två länder, vilka ingått ett av-
tal. Övrig korrespondens betecknas då som
"korrespondens i transit" eller liknande.

Postt ransporten

Det ursprungliga transportsättet var med gå-
ende bud, med hästskjuts och vid mera
brådskande fall med ryttare. Så kallade post-
hemman hade med två till tre mils avstånd
dem emellan utsetts utefter de vägar där
posttransport ägde rum.
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Ett steg i utvecklingen blev det när dili-
genstrafik in troducerades, vilket för svenskt
vidkommande i första hand ägde rum för
trafiken mellan Stockholm och några av de
större städerna.

Det verkligt stora steget i transportut-
vecklingen på land kom med järnvägarna. I
Sverige transporterades den första posten på
järnväg i decemb er 1856, och da mellan Mal-
mö och Lund. Den  6  december 1859 sattes
de första speciellt in rättade postkupeerna i
daglig trafik m ellan Göteborg och Törebo-
da, men fullständiga postkupeexpediti one r
tillkom först i februari 1863 efter det att hela
Västra stambanan (Stockholm-Göteborg) ta-
gits i bruk är 1862.

För brevtransport över vatten användes
ett par begrepp , där det är enklast att behål-
la de engelska beteckningarna. Först då be-
greppet packet, som enligt brittisk termino-
logi kort kan definieras som ett fartyg ti llhö-
rande antingen postverket eller marinen el-
ler ett privat sådant som medförde post på
kontrakt med postverket. Dessa fartyg skulle
gå bestämda router på bestämda tider. Alla
andra fartyg, d .v.s. sådana som endast vid
vissa tillfallen transporterade post för post-
verket, eller gick till så avlägsna orter att
ingen packettrafik arrangerats d it, betrakta-
des som ships och den post de medförde
kallades ship mail. Brev som sändes som
ship letters hade ett lägre porto än packet
letters.

I amerikansk terminologi förekom även
att man betecknade fartyg som gick bestäm-
da router på bestämda tider som packets.

Kartering

Redan från Postverkets tidiga början in för-
des bestämmelsen att ett avsändande
svenskt inr ikes postkontor skulle förse de
brev, som var adresserade till ett annat inri-
kes postkontor med löpande nummer, ett så
kallat karteringsnummer, vilket noterades i
brevens övre högra hörn. Alla dessa brev lis-
tades i nummerordn ing på en lista, kallad
karta, tillsammans med mottagarens namn
och brevets vikt . Brev med tillh örande karta
buntades och försågs med adresslapp utvi-

sande mottagarkontorets namn.
Sådan s.k. namnkartering, d .v.s. med

brevmottagarens namn angivet på kartan ,
skedde även mellan svenska och utländska
utväxlingspostkon to r. Den 5 decemb er 1848
begärde dock Ö verpostdirektionen i en skri-
velse till Kungl. Maj :t att få slopa sådan
namnkartering för orekommenderade brev
till Norge och andra utrikes länder, i likhet
med vad som blivit mer och mer van ligt
utomlands. Sto r tidsbesparing skulle bli
följden , både vid de inhemska utväxlings-
postkon toren och i H amburg och Stralsund .
Kungl. Maj:t godkände förslaget den 2 2 de-
cember och det infördes på försök den 1

april 1849 att fortgä till dess annat meddela-
des. På kartorna för orekommenderade brev
grupperades breven fortsättningsvis bara
som betalda eller obetalda samt antalet brev
av en viss viktklass.

Namnkartering av de inr ikes breven
upphörde i samband med att frimärkena in -
fö rdes är 1855. Därmed synes den även helt
ha upphört vad beträffar de brev som sän-
des av postkon toren till de svenska utväx-
lingspostkon toren för samordning av brev-
sändn ingen till utlandet. Detta var ju helt
logiskt, eftersom det var en fö rsändning
mellan två svenska kontor.

Av ovanstående kan vi dra slutsatsen att
karteringssiffror, som ibland förekommer
bl.a. på vära skillingb rev till Fin land och
Ryssland, sannolikt har tillkommit på de ut-
ländska utväxlingskontoren , t.ex. på Eckerö
eller i Torneå.

I flera länder markerades karteringsnum-
mer på brevens baksida men de flesta länder
tycks in te ha använ t sig av namnkartering
över huvud taget.

Porto och betalningssätt

Vi har att observera den skillnad som finns
mellan begrepp som inhemskt porto och in-
landsporto. Det svenska inhemska porto t var
fram till den 1 juli 1855 bäde vikt- och av-
ståndsberoende. I samband med att ett land
slöt postala överenskommelser med ett an-
nat land, blev det oftast nödvändigt att fast-
ställa ett inlandsporto som inte var av-
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Single rate lett er sen t 29 April 1856 from Sto ckho lm to Helsinki.
Th is rate was 2o skilling banco and that took the letter to destinatio n .

Brev av första viktklassen till Fin land .

ståndsberoende utan gällde från utväxlings-
kon toret till godtycklig ort och som bara
gällde for korrespondens en ligt en viss över-
enskommelse. Ett typiskt exempel är 1852 ärs
konven tion med Preussen där det svenska
in landsportot fastställdes till 2!/ 2 Silver-
groschen , motsvarande  7 / 2  skilling banco
och som gällde mellan Ystad och alla orter i
Sverige.

Vid postutbyte mellan två angränsande
länder kunde, och måste, avsändaren ur-
sp rungligen bara betala for brevtransporten,
portot, till sin landsgräns, varefter mottaga-
ren hade att betala portot inom sitt land .
Ett närliggande exempel på detta förfaring s-
sätt var det internationella postutbytet mel-
lan Sverige och de danska staterna, dvs.
med Danmark, inkluderande hertigdömena
Slesvig, H olstein och Lauenburg. I detta fall
kunde nämligen breven bara betalas till
svensk/ danska gränsen ända fram till år
1844. Därefter medgavs möjlighe ten att be-
tala breven fullt ut vid avsändn ingen
(frankobrev) eller vid mottagandet (porto-
brev) eller att som förut bara betala till

landgränsen , dvs. gränspostkon toret i det
mottagande landet.

För båda länderna gällde, att det inhem-
ska portot förblev avståndsberoende, vilket
i sin tur krävde att speciella taxor utgavs till
alla svenska postkon tor med uppgift om det
danska portot från H elsingör till alla danska
postkontor. Motsvarande gällde natur ligtvis,
att de danska postkon toren fick en taxa som
utvisade portot från Helsingborg till alla
svenska postkonto r.

Utvecklingen av detta ursprunglig a f rfa-
ringssätt krävde att man in förde någon
form av avräkn ingssystem mellan de båda
länderna. Genom existensen av ett sådant
system fanns ju även möjligheten att fördela
ett överensko mmet och gemensamt porto
så att det ena av de två länderna fick en
stö rre andel av det än det andra landet, men
ofta förekom att ett sådan t gemensamt por-
to delades lika. Ytterligare en stor förenk-
ling kunde införas, och in fördes också
ibland, genom att hela portot behölls i det
land där det betalades. Ett exempel på detta
är, att enl igt 1849 ärs bestämmelser mellan
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Sverige och Norge skulle porto och andra
avgifter för brev mellan länderna tillfalla det
postverk där de betalades.

Sammanställn ingar över alla för utlands-
korrespondensen gällande porton utgavs
med ojämna mellanrum. De som användes
under 185o-talet var:

Post-Porto-Taxa för Utri kes Brefvexlingen av
7 december 1847. Gällande frän 1 januari
1848.

Porto-Taxa för Brefvexlingen m . m . från
Sverige till nedannämnde Länder och O rter
av 29 juli 1853. Gällande fran 1 septemb er
1853.

Porto-Taxa för Brefvexling m. m . från
Sverige till Utrikes O rter av den 28 oktob er
1858. Gällande frän 1 januari 1859.

Dessa taxor kan anses kompletta utgivn ings-
dagarna, men däremellan utkom en mäng-
fald tillägg och ändringar. De publicerades i
Generalpoststyrelsens cirkulär vilka distribu-
erades till samtliga postkontor. De tre taxor-
na, liksom alla cirkulär, finns tillgängliga i
Postmuseums bibliotek.

En sammanfattning av portot från
Sverige för den vanligaste befordringsvägen
till de i artikeln behandlade postområdena
har tagits fram . För att undvika upprepn ing
redovisas den endast i den engelskspråkiga
sammanfattningen .

En utmärkt sammanställn ing av de por-
ton till utlandet som var tillämpliga efter
frimärkenas utgivning finns i boken "Swe-
dish Letter Rates to Foreign Destinations
1855-1895". Aven den finns i Postmuseum.

Använda benämningar

Det kan i detta sammanhang vara lämpligt
att notera, att när svenska postdokument
använder ord som England, Storbritannien
etc. var det fullständiga svenska namnet
"Det Förenade Konungariket Sto rb ritann ien
och Irland". I seriösa sammanhang, t.ex. i
konven tioner med andra länder, använde
brittiska myndigheter och andra det full-
ständiga landsnamnet, nämligen "the U ni-
ted Kingdom", medan man i enklare text
ofta använde förkortn ingen "the UK" eller
bara "U K". Jag har här försökt att konse-

Single rate lett er sent 26 October 1855 from Gislawed to Copenhagen.
This rate , s lubisch Sch illing, was set to co rrespond to 12 skilling banco in Sweden.

Brev av första viktklassen t ill Danmark.
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kvent använda ordet Storbrita nn ien (irlän-
darna må förlåta mig) i stället för det långa
och fullständiga landsnamnet.

I artikeln används några namn på mynt-
slag som inte är så vanliga för många läsare.
Bland dessa har vi det preussiska myntet
Silbergroschen (Silvergroschen) förkortat
Sgr. En lubisch (lubi scher, lubsk, lubecker)
Schilling (på danska ofta lybsk skilling)
hade samma värde som en hamburger
Schilling och 4 lubi sch Schillin g motsvarade
3 Silbergroschen . I 1852 ärs konven tion mel-
lan Sverige och Danmark anges alla porto-
uppgifter i lybsk skilling. Under den i arti-
keln aktuella tidsperioden räknade man i
Storbritannien med att 1 pund bestod av 20
sh illing (sh) och 1 shilling av r 2 pence (d).

Ib land, och i synnerhet för brev som
skulle sändas till eller transitera det tyska
postområdet, användes det preussiska lodet,
som var lika med det kölniska lodet och
motsvarade cirka 14,6 gram . Vid tillkomsten
av den tysk-österrikiska postföreningen år
1850 enades man om att som viktenhet an-
vända sig av ett Zollp fund vilket defini-
tionsenligt var lika med 5oo gram av vilket
1/32 dä kallades Zo ll loth och var lika med
15,6 gram . Det danska lodet var ocksä 15,6
gram, dock utan att ha någonting att göra
med Zo llpfund.

Sverige - Norge

Förhållandena före ski11i ngbrevperioden

Unionen mellan Norge och Sverige under-
tecknades i Kristian ia den 4 november 1814.
I Riksarkivet finns ett "Project Till Postgång-
arne emellan Sverige och Norrige samt till
och från Norrige å Utrikes O rter; uprättadt i
grund af de Förordnanden , som underteck-
nade af Kong!. Svenska och Kong!. Norrska
Ö fverPostDirectionerne ärhållit". Doku-
mentet, som är daterat den 16 december
1814, har tyvärr fätt sina sigill bortklipp ta
tillsammans med undertecknarnas namn.
En påskrift på första sidan anger "i hu fvud-
saklig mon stad fåstadt genom K. Brefvet
den 18/ 1 181". Av detta Kungliga Brev fram-
går att det var kamrern vid svenska postver-

ket, Joh . H elin , och norske postmästaren F.
D . Schmidt som utarbetat ovannämnda
Project.

Ar 1822 tillkom bestämmelser fö r post-
gång var fjärde vecka under vin termånader-
na mellan H aparanda och Alten respektive
Tromsö i norra N orge. Denna postgång ut-
ökades är 1828 till att gälla var fjärde vecka
under hela året. Genom att denna route
öppnades fick orterna i norra Norge förbin-
delse med de svenska postrouter som bl.a.
förde utlandspost mellan H aparanda och
Ystad samt H elsingborg. Det blev även möj-
ligt att transitera post via H aparanda till
Karlstad eller Strömstad och vidare till
Kongsvinger respektive Fredrikshald i södra
Norge.

Ar 1825 öppn ades ytt erligare en fö rbin-
delse, denna gång mellan Jämtland och
Trondheim s stift men därefter synes inte nå-
got av stor betydelse ha tillkommi t beträf-
fande postutbytet mellan de båda länderna
förrän är 1849, dä helt nya bestämmelser till-
kom .

1849 års postala bestämmelser
mellan Sverige och Norge

Som tidigare nämnts användes inte ordet
konven tion för detta dokument, som saknar
egentlig rubrik, men vid hänvisning till det
användes beteckn ingen "Bestämmelser rö-
rande Postförhållanderne emellan Sverige
och Norrige". Det är daterat den 15 juni
1849, skulle tillämpas frän den 1 augusti
samma år och förb lev därefter gällande till
1859 ärs slut.

Den inbördes brevväxlingen
mellan rikena

Alla försändelser mellan Sverige och Norge
måste betalas på avgångsorten . Portot för ett
enkelt brev bestämdes till 4 svenska skilling
banco eller 4 norska specie skilling, när väg-
längden från avgångsorten till det postkon-
tor till vilket b revet var adresserat in te var
mer än 20 mil. Man bortsåg då från skillna-
den mellan svenska och norska mil. N är
väglängden översteg 20 mil blev portot 8
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Single rate letter sent 27 June1856 from Neder-Kalix to Arendal, Norway. This rate was 8 skilling banco.

Brev av första viktklassen till Norge.

svenska skilling banco eller 8 norska specie
skilling.

Med ett enkelt brev menades ursprungli-
gen ett brev, som inte översteg 3/4 kölniskt
lod . Men ett cirkulär av den 16 september
1852 ändrade radikalt bade denna viktgräns
för ett enkelt brev och den viktprogression
som tidigare gällt. Från den 1 oktober sam-
ma år skulle ett enkelt porto betalas för ett
brev av maximalt 1 svenskt lod (= 3 ,3 gram)
i Sverige och 1 norskt lod (15,6 gram) i Nor-
ge. D ubbelt po rto skulle erläggas för ett
brev av max. 2 lods vikt, etc. De köln iska
vikter som fanns på de flesta postkonto ren
skulle returneras till Postpersedelförrådet.

Alla brev från det ena landet karterades
på det postkontor i det andra landet dit de
var adresserade, och varje försändelse skulle
stämplas eller påtecknas med det avsändan-
de postkontorets namn och med avgångsda-
gen .

För penn ingbrev, som skickades med
posterna mellan de båda rikena och som vid
in lämnandet blivit rekommenderade (för-
säkrade), på sätt postförfatt n ingarna stadga-

de i avsändningslandet, var postverket i var-
dera riket ansvarigt, enligt de föreskrifter,
som gällde för inr ikes brev. U nder sådana
villkor mottogs dock icke brev till befordran
med posten mellan H aparanda och Alten
samt Tromsö, varför avsändare, som på den-
na väg ville sända brev med penn ingar själ-
va måste ta risken av förlust eller skada. Av-
sändarna av penningbrev hade att förutom
vanligt brevporto också betala den särskilda
assuransavgift som gällde i avsändarlandet
men dessutom hade mottagaren att betala
den assuransavgift som gällde i mottagar-
landet. Det inneslutna penningbeloppet
skulle alltid an tecknas på sådana brev.

För vanliga rekommenderade brev beta-
lade avsändare och mottagare utöver van ligt
porto även den tilläggsavgift som gällde i
respektive land . Porto och andra avgifter för
inbördes försändelser tillföll det postverk
där de betalades och följaktligen skedde ing-
en avräkn ing för sådana försändelser mellan
de båda postverken .
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Nearby rate letter sent 10 Jan uary 1858 from Uddevalla to Fredrikshall, Norway. This rate was applicable when
distance between the dispatching and the receiving post offices was less than 20 Swed ish mil (appr. 200 km).

Närport obrev av första vikt klassen till Norge 1858.

Den över Sverige transiterade
norska posten

Den norska post som sändes över Sverige
till främmande länder åtnjöt samma franke-
ringsfrihet som Sveriges egen postutväxling
med samma länder. Det porto, som det
svenska postverket debiterade det norska
postverket för sådan transitering, beräkna-
des på samma sätt som med Sveriges egen
utrikespost. Detta gällde både den del som
tillföll svenska postverket och den del som
Sverige hade att betala till andra postverk.

För från Norge över Sverige avsända
obetalda brev till utlandet, och på samma
sätt för i utlandet betalda brev till en motta-
gare i Norge, upptog det svenska postverket
av de utländska postanstalterna och betala-
de till det norska postverket ett norskt
medelporto. Detta medelporto var 6 skilling
specie för ett enkelt brev av maximum ¾
kölniskt lod (ändrat till 1 lod, svenskt res-
pektive norskt, fran den 1 oktober 1852) och
för brev av högre vikt ökades portot på
samma sätt som för brev mellan Sverige och
Norge.

Brev mellan Norge och utlandet fort-
skaffades med de poster inom Sverige med
vilka de fortast anlände till adressaten. Den
norska utrikes brevväxlingen över Helsing-
borg och Svinesund transporterades av det
svenska postverket med en särskild post två
gånger i veckan fram och åter mellan dessa
båda orter. Denna post fick inte fördröjas
genom att invänta utlandsposten från Ystad
eller av någon annan svensk post. För att bi-
draga till ökad snabbhet skulle den behand-
ling av medföljande försändelser som tidi-
gare skett i Strömstad fortsättningsvis ske
vid det svenska postkontoret i Helsingborg.

Alla från Norge över Sverige försända
brev stämplades med det avsändande post-
kontorets stämpel och avgångsdagen. Dessa
brev, liksom till Norge ankommande ut-
landsbrev, stämplades dessutom med det
svenska utväxlingspostkontorets stämpel.
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Särskilda bestämmelser

Det svenska postverket hade att bekosta
transporten till första norska postkontor av
de poster som sändes från Sverige, och det
norska postverket bekostade transporten till
första svenska postkontor av de poster som
sändes från Norge. Från detta undantogs
dock att norska postverket skulle ersätta den
svenska kostnaden för att befordra norsk
post var fjortonde dag under vintermåna-
derna mellan H aparanda och Maunu. I stäl-
let slapp norska postverket att betala transit-
avgift för de brev, som sändes genom
Sverige över H aparanda mellan Finnmar-
kens amt och de övriga delarna av Norge.

De norska postfartyg som gick mellan
Norge och D anmark och som an löp te
svenska hamnar behövde inte betala last-
penningar, fyr- och båkavgifter, liksom lots-
penn ingar när lots inte begagnades. Som
kompensation fick det svenska postverket
rätt att med dessa fartyg få en brevväska
transporterad mellan Sverige och Danmark
utan att betala någon avgift till det norska
postverket.

Sverige - Danmark

Förhållandena fö re skill ingbrevperioden

Före freden i Kiel den 7 januari 1814 hade
Sverige rätt ighet att själv transportera post
via de danska staterna till H amburg. Med
denna fred indrogs transporträttigheten och
Sverige m åste i fortsättn ingen överlåta den-
na till det danska postverket. I stor b rådska
förhandlades villkoren, dels for b revutbytet
mellan de båda länderna, dels för transit av
svensk post genom de danska staterna till
H amburg. Redan den 16 apri l underteckna-
des ett avtal, vanligen benämnt konvention ,
mellan de båda staterna. På svensk begäran
måste transiten ske i slutna och förseglade
brevpaket och transitkostnaden var mycket
hög. Först den 16 februari 1832 tillkom ett
nytt avtal mellan de båda poststyrelserna.
H uvudsakligen innebar det små förändring-
ar jämfört med det förra men medgav, un-
der vissa förhållanden, en något sänkt tran-
sitkostnad för det svenska postverket.

En ny konven tion, som egen tligen bara
var ett tillägg till de fö regäende, underteck-
nades i Köpenhamn den 21och i Stockholm
den 28 oktober 1843. Denna behand lade en-

Qu adruple rate lett er sen t 13J une 1858 from Malmo to Bergen, Norway. Th is rate was 32 skilling banc o.

Brev av fjärde viktklassen till Norg e 1858.
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<last den nyin förda möjligheten att brev
skulle kunna skickas mellan Sverige och
D anmark med underlydande hertigdömen
antingen helt och hållet ofrankerade, eller
frankerade ända fram till adressorten, eller
som dittills bara betalda till gränskontoret i
mottagarlandet.

Ytterligare en ny konvention , som likaså
bara var ett tillägg till de föregående, under-
tecknades i Köpenhamn den 21 apri l 1847

(svensk datering och signatur saknas på det
påträffade dokumentet). Denna behandlade
en ökad frankeringsfrihet för danska brev
som trans iterades genom Sverige, dels desti-
nerade till Norge, dels till Fin land/ Ryss-
land. Den förbl ev gällande till dess att 1852
års konvention tog över.

1852 års postkonvention med Danmark

Denna konvention, daterad den 29 maj 1852,
var giltig fran den 1 juli 1852 till och med
den 3o sep tember 1865. I och med den nya

konven tionens tillkomst upp hävdes samtli-
ga tidigare gällande postavtal mellan
Sverige och D anmark.

Postens utväxling och befordran

Posten utväxlades mellan de svenska och
danska gränspostkon tor mellan vilka en di-
rekt postgång antingen från ena sidan , eller
från båda sidor var, eller blev inrättad , samt
mellan svenska postkontoret och danska
postkon toret i H amburg.

Transporten av brev och andra postför-
sändelser från Sverige skedde på svensk be-
kostnad till första danska gränspostkontor,
och på motsvarande sätt befordrades försän-
delser från de danska staterna på dansk be-
kostnad till första svenska gränspostkontor.

En del av den svenska utlandskorrespon-
densen över H amburg kunde, efter svensk
begäran , direkt överlämnas från det danska
postkon toret där till något annat utländskt
postkon tor, för att denna del av korrespon-

Single rate letter sent 2o April 1857 from Halmstad to Aalborg, Denm ark.
This rate, s lubi sch Schilling, was set to correspond to 12 skilling banco in Sweden .

Brev av första viktklassen t ill Danmark.
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densen därmed skulle komma att beford ras
med samma porto som de danska breven .
Detta gällde dock under förutsättning att
konven tioner med andra stater medgav det-
ta.

Brev mellan de båda länderna

Brev mellan Sverige och de danska staterna
skulle an tingen vara helt och hållet franke-
rade eller ofrankerade. Delvis frankering var
in te tillåten . Från detta undan togs dock re-
kommenderade penningbrev med päteck-
ning av den sum ma de innehöll. Sådana
brev sändes i D anmark endast med paket-
post, och de kunde sändas an tingen helt
frankerade, helt o frankerade, eller frankera-
de till gränsen . Vidare undan togs andra re-
kommenderade b rev, vilka alltid skulle vara
helt och hållet frankerade.

Porto t för ett enkelt brev bestämdes för
brevväxling:

a) mellan Sverige och kungariket Danmark
samt hertigdömet Slesvig till 5 liibska
skilling

b) mellan städerna H elsingborg, Landskro-
na eller Malmö å ena och Köpenhamn
eller H elsingör ä den andra sidan , samt
mellan Ystad och postkon tor på Born-
holm till 21/ lubska skilling

c) mellan Sverige och hertigdömet H ol-
stein til l 6 lubska skilling och mellan
Sverige och hertigdömet Lauenburg till
6 2/3 lubs ka skilling.

Samtliga dessa porton delades lika mellan
de båda postverken . (För omräkning till
svenskt skilling banco multip licerades med
2,25 och för omräkning till dansk rigsbanks-
skilling med 3,2 varefter resultatet avrunda-
des till helt tal).

Den tilläggsavgift, som var fastställd för
rekommenderade b rev, skulle betalas av av-
sändarna och mottagarna, utan att uppföras
i någon avräkn ing mellan de bäda postver-
ken .

Med ett enkelt brev avsågs i denna kon-
ven tion ett b rev, som vägde ett svenskt eller

danskt lod, eller mindre. (Ett svenskt lod
motsvarade 13,3 och ett danskt lod 15,6
gram). För brev, som vägde över I lod och
till och med 2 lod betalades dubbelt porto,
etc.

Transiterade brev

Brev som transiterades genom Sverige eller
via de danska staterna, kunde sändas an ting-
en helt och hållet frankerade eller helt
ofrankerade, allt under förutsättn ing att de
med andra länder gällande postkonven tio-
nerna medgav sådant. Frankering til l grän-
sen var in te tillåten .

Korrespondensen från Sverige och Nor-
ge till Frankrike och Algeriet liksom till mer
avlägsna länder, eller vice versa, skulle av
danska postväsendet befordras i slutna och
förseglade säckar eller paket mellan Sverige
och H amburg. För detta erlades ett danskt
transitporto av 4 lubska skilling per 15 gram
av brevens sammanlagda nettovikt. Detta
medgivande var dock från dansk sida före-
nat med bland andra följande förbehåll :

a) att sådan korrespondens skulle vägas av
det danska postkontoret i H amburg.

b) att brev från eller till Bornholm , till,
från eller över de övriga danska staterna,
när de transiterades genom Sverige, be-
fordrades mot ett svenskt transitporto av
2 / lubska skilling per 2 lod dansk vikt
av brevens sammanlagda nettovikt.

c) att brev från eller till det danska postom-
rådet, till, från eller över det tyska post-
föreningsområdet, då de transiterades
genom Sverige, befordrades för ett
svenskt transit- och svenskt sjöporto av
tillsammans 3!/3 lubska skilling per 2 lod
dansk vikt av b revens sammanlagda net-
tovikt. Den p reussiska andelen i sjöpor-
tot var dock inte inkluderad i detta be-
lopp .

Enkelportot för brev till eller från Sverige
och från eller till Norge, Ryssland och Fin-
land, til l eller frän H amb urg, Lub eck eller
det övriga utlandet, när de befordrades ge-
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Single rate letter sen t 1 Apri l 1856 from Stockh ol m via H elsingo r in Denm ark to Hamburg.
Th is rate, 6o lub isch Sch illing, was set to co rresp ond to 15 skilling in Sweden .

Brev av första viktklassen till H am burg.

nom danska postverket bestod av danskt
transitporto 3!/s lubska skilling och svenskt
porto 3!/s lubska skilling.

I ovannämnd a danska transitporto , 3'/3
lubska skilling, var inberäkn at sjöporto för
befordringen mellan vilken som helst dansk
och tysk eller preussisk Östersjöhamn, lik-
som även det transitporto, som danska
postverket kunde komma att erlägga för be-
fordring av dessa brev mellan två danska
postkontor.

För brev mellan danska staterna ä ena,
samt Ryssland och Finland ä and ra sidan,
som sändes över Sverige, betalades som för
internationella brev mellan D anmark och
Sverige, dvs. 5 eller  6  eller 62/J liibska skil-
ling. Dock skulle den danska andelen av
por to t för brev mellan Lauenburg och Nor-
ge och som transiterades genom Sverige, en-
dast uppgå till 3 lubska skill ing. Detta var i
överensstämmelse med konventionen mel-
lan D anmark och Norge av den 19 novem-
ber 1851.

All postutväxling skulle ske styckevis
utom den med Frankrike vilken, liksom den
med Bornho lm en ligt b) och den som tran-
siterades genom Sverige en ligt c) ovan , skul-
le sändas i sluten transit.

Särskilda bestämmelser

Båda postverken skulle gottgöra varandra
ömsesidigt för det porto de uppbur it. För
befordring av outlösta brev betalades ej nå-
got porto .

De fordringar som uppkom mellan de
båda postverken skulle betalas av det sven-
ska till det danska postverket i Köpenhamn
med riksbanksmynt sö lv och av det danska
till det svenska postverket i Stockholm med
svenskt banco.

Vid penn inguppgörelser och betaln ing
mellan de båda postverken skulle följande
belopp anses ha lika värde, nämligen 4 riks-
daler svenskt banco, 3 danska riksbanksdaler
sölv, 9o lubska skillingar, 1/2 norska specier
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silverm ynt,  67'/2  p reussiska silvergroschen
och 77 engelska pence.

Varje postverk fick fritt bestämma efter
vilken kurs ett i främmande mynt utsatt
porto skulle uppbäras. Det stod dem också
fritt att medge, att för avgående försändelser
kunde porto t få gottgöras genom att försän-
delsen försågs med en "poststämpel" (var-
med sannolikt avsågs en frankostämpel), el-
ler i Danmark med så kallade "frima:rker".
Detta gällde både för det inländska och för
det utländska portot.

All korrespondens från och över Sverige
till H amburg eller Lubeck eller till det övri-
ga utlandet, skulle, så vitt den därvid
befordrades lika hastigt och lika billigt som
på någon annan väg, avlämnas till beford -
ring genom det danska postverket, så vida
in te avsändaren genom påskrift på brevet
uttryckligen begärt att brevet skulle sändas
en annan väg. Detsamma gällde omvänt be-
träffande posten från eller över de danska

Single rate lette r sent 4 November 18s7 from
Stockholm via the Danish post offi ce in Lubeck to
Berlin. This rate, 2r skilling banco, was derived from
the Prussian part, which was 2 Silbergroschen, plus
the Swedish / Danish part which was 5 Sgr and equal
to 6 2/3 lubisch Schil ling.

Brev av första viktklassen till Preussen.

staterna till länder dit posten transiterades
genom Sverige. Samma regel gällde också
för korrespondensen från H amburg eller
från utlandet över H amburg till Sverige och
till länder dit posten transiterades genom
Sverige.

Med beteckn ingen "danska staterna" av-
sågs i denna konvention kungariket D an-
mark med hertigdömena Slesvig, H olstein
och Lauenburg, men ej Island, Färöarna och
de västindiska kolon ierna. För postfö rsän-
delser mellan dessa orter och Sverige förbe-
höll sig det danska postverket att också upp-
bära gällande sjöporto .

Den danska avstämplingen i Hamburg

När det svenska postkontoret i H amburg
lämnade brev till det danska postkontoret
där i och för transitering genom de danska
staterna till Sverige, stämplades alltid bre-
ven med det danska postkontorets stämpel.
Detta fördröjde brevens vidaretransport
men krävdes av danskarna bland annat för
att man vid returnering av outlösta b rev
med säkerhet skulle kunna fastställa att de
transiterats genom det danska postverkets
försorg och in te sän ts via Stralsund-Ystad.
Förhandlingar hade tagits upp med danskar-
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na att slippa denna stämpling för att där-
med påskynda behandlingen vid det danska
postkon toret. I den förhandling som följde
hade Sverige som motprestation förklarat
sig villigt att acceptera, att norsk korrespon-
dens via Sverige fick karteras d irekt på dan-
ska postkontor. I brev av den 22 oktober
1859 accepterade D anmark att slopa stamp-
lingen från och med den 1 januari 186o un-
der förutsättning att det svenska postkon to-
ret i H amburg stämplade breven så att det
klart framgick att dessa trans iterats genom
D anmark. Med anledning härav beordrade
Generalpostdirektionen det svenska post-
kontoret i H amburg i brev av den 1 decem-
ber att "den van liga stämpeln af rund form
m ed orden K.S.P.A. och dato bibehålles för
den Preussen transiterande brefvexling, men
att en ny stämpel af oval eller rektangulär
form med samma bokstäfver : K.S.P.A. samt
<lerunder ett D förfardigas, för att af Tit . be-
gagnas å de bref som transitera D anmark
[ . . . ]' '. Den stämpel som blev tillverkad,
kom, sannolikt på grund av oklara uppgifter
till gravören , att graveras helt en ligt detta
dvs. utan ordet "H amburg", och blev där-
med den stämpel som numera går under be-
nämningen "janu aristämpeln", eftersom den
endast kom att användas under januari må-
nad 186o. Den 27 december sände hamburg-
kontoret hem ett brev med provavtryck av
den nya stämpeln "att användas för de brev
som härifrån transitera D anmark". Svarsbre-
vet från Generalpoststyrelsen påpekade att
även försändelser, som ankom från Sverige
via D anmark till H amburg skulle stämplas
med denna stämpel. Ingen ting nämns om
att ordet "H amburg" saknas i stämpeln och
detta kommenterades inte heller i något se-
nare brev. Man måste följaktligen dra slut-
satsen att det var på hamburgkon torets eget
initiativ som en "fullständig" stämpel, vil-
ken även inkluderade o rdet "H amburg",
togs i bruk från och med februari månads
början är 1860.

Sverige - Ryssland/Fi nland

Förhållandena före ski 11 i ngbrevperioden

Efter fredsförhandlingar i Fredrikshamn
mellan Ryssland och Sverige slöts avtal där
den 17 september 18o9. Det innebar att
Sverige måste avträda dels Finland till Ryss-
land med ny gräns vid Torneå och Muonio
älvar, dels Åland.

I Riksarkivet finns i avskrift en kort
"Conven tion par rapport au cours des Post-
es en tre la Suede v. la Russie". Dokumentet
är daterat Stockholm den 24 november 181o
och torde vara den första ansatsen att regle-
ra postförhållandena efter freden . Ett antal
tillägg till denna konven tion signerades in-
nan det blev dags för en helt ny konven-
tion . Ett "Arrangement Additionel" signera-
des i Stockholm den 12 jun i 1821, en "Decla-
ration" i Stockholm den 24 decemb er 1827
samt ytterligare en tilläggsakt, daterad
Stockholm den 9 juni 1834.

Först därefter, är 1846, blev det dags att
signera den andra postkonven tionen mellan
Sverige och Ryssland, vilken förblev gällan-
de under bade 185o- och 186o-talen och som
därför p resen teras närmare nedan .

1846 års postkonvention med Ryssland

Denna konven tion , daterad den 22/ 10 juli
1846, kompletterades av en "Deklaration an-
gående vissa punkter i densamma" vilken är
daterad den 21/9 november samma är. Bäda
dokumenten gällde i Ryssland från den 1
och i Sverige fran den 12 januari 1847 och
förblev gällande till och med den 18 juni
respektive  3o  juni 1868. Skillnaden i datum
för ikraftträdande etc. beror på att man i
Ryssland fortfarande, och till är 1918, tilläm-
pade den julianska kalendern.

Postutväxlingen mellan kejsardömet
Ryssland och konungariket Sverige skulle
äga rum över storhertigdömet Finland, dels
via Eckerö och Grisslehamn, dels via Torneå
och H aparanda. Postkontoren på dessa p lat-
ser skulle tjänstgöra som utväxlingskon tor.
Kostnaden för posttransporten från Eckerö
till Grisslehamn sam t från Torneå till H apa-
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Partly p repaid single rate letter sent fro m Stockho lm
18 Septe mber 1855 to Ny Carleby, Fin land . The lett er is
marked Franco Gränsen ind icating that the sender
had paid postage, JO skilling banco , to the Swed ish/
Finn ish bo rder o n ly. The receiver had to pay the
Finn ish-Russian in land postage, JO kopek silver.

Brev av första viktklassen till Finland , betalt t ill
svensk-finska gränsen.

randa bekostades av det ryska postverket
medan transporten i motsatt riktni ng bekos-
tades av det svenska.

Brevens vikt bestämdes på det sätt som
var van ligt i respektive land . Ett brev som
in te översteg 1 lod i avsändn ingslandet be-
traktades som ett "enkelt" brev.

Det enkla, inländska brevportot i Ryss-
land och Fin land för ett brev till Sverige var
IO kopek silver, oberoende av avståndet
mellan inlämningspostkontoret och det
svenska utväxlingspostkontoret. På samma
sätt var det enkla, inländska brevportot i
Sverige IO skilling banco för ett brev sänt
till Ryssland eller Finland. För brevvikt över
1 lod ökades portot för varje halvt lod, så att
för ett fullt betalt brev från Sverige med
max. vikt r lod var port ot 2o skilling, för ett
brev av max. 1/ lod 3o skilling och för ett
av max. 2 lod 4o skilling banco , o.s.v. För
motsvarande brev betalda till gränsen blev
portot hälften av dessa belopp . Ankomman-

de, obetalda brev skulle lösas med samma
belopp som ovan .

För att befrämja den lokala korrespon-
densen mellan invånarna i Torneå och
H aparanda gällde ett lokalporto mellan
dessa två städer av 2 kopek silver respektive
2 skilling banco . Viktprogressionen var den-
samma som för övriga brev.

Brev mellan Ryssland och Finland å ena
sidan och Sverige å den andra kunde sändas
frankerade ända fram till destinationsorten
och skulle då på framsidan vara märkta
"franco", eller bara vara frankerade till det
mottagande landets utväxlingspostkon tor
och då vara märkta "franco gränsen" eller
också sändas helt o frankerade och då sakna
märkning. Brev som hade ordet "franco" el-
ler orden "franco gränsen" utstrukna eller
utraderade eller hade ordet "gränsen" skri-
vet med annan stil än ordet "franco" fick
inte mottagas till postbehandling. Breven
stämplades med utväxlingspostkon to rets
namn och dagen för avsändningen .

O m ett brev betalades till destinations-
orten kunde avsändaren erhålla mottag-
ningsbevis genom att för detta erlägga ett
enkelt porto . Mottagningsbeviset skulle un-
dertecknas av mottagaren och därefter re-
turneras.
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Fully prepaid one and a half rate letter sent from
Stockho lm 29 January 1858 to Brahestad , Finl a nd.
This letter is marked 1h2 indicating that the weight
was 1½ lod. As the letter is marked franco the sender
paid the corresponding rate 3o skilling banco when
paid in Sweden.

Brev av en och en halv viktklass till Finland.

Brev som hade skickats från Ryssland
och Finland och var destinerade till sådana
länder till vilka brev kunde transiteras via
Sverige, skulle vara frankerade eller ofranke-
rade, allt en ligt de frankeringsvillkor som
gällde mellan dessa länder och Sverige.
Även för viktprogressionen hänvisades till
de portotaxor, som var i kraft i Sverige. För
avgående frankerade utlandsbrev liksom för
ankommande o frankerade sådana var det
ryska och finska in landsportot IO kopek sil-
ver för ett enkelt brev med en viktprogres-
sion lod för lod. Med anledn ing av denna
bestämmelse meddelades alla svenska por-
toändringar till Finland för att därifrån även
delgivas ryska postd irektionen .

För trans iterande korrespondens betala-
des, utöver ovannämnda ryska och finska
in landsporton :

1) even tuellt förskottsporto "förskjutne
skillingar" som svenska postverket hade
att betala till andra postverk för brev

destinerade till Ryssland och Finland, el-
ler så kallat "tvångsporto" som svenska
postverket måste betala till andra post-
verk för att få avgående ryska och finska
brev vidarebefordrade. Dessa porton de-
biterades alltid den finska och ryska kor-
respondensen med samma belopp som i
motsvarande fall debiterades svenska
brevavsändare.

2) det svenska transitportot för ett enkelt
brev, sän t via Danmark eller Ystad, var 9
skilling och via Göteborg 8 skilling ban-
co per lod.

För ryska och finska b rev sända från och till
D anmark, inklusive hertigdömena, och som
transiterades genom Sverige var det svenska
transitportot, inkluderande sundsportot, 20

skilling banco per lod .
För ryska och fin ska brev sända från och

till Norge och som transiterades genom
Sverige var det svenska transitportot för ett
brev, sän t via Ålands hav, IO skilling banco
per lod och via Torneå och H aparanda 12

skilling banco .
För norska och utländska brev till Ryss-

land eller Fin land debiterade Sverige inte
något speciellt porto för transporten över
Ålands hav.
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De olika porton som nämns ovan skulle
betalas i Ryssland och Finland enligt kursen
52 1/ 2 kopek silver per 1 riksdaler svenskt
banco . I Finland skulle dessutom avsändare
av frankerade brev till utlandet, liksom mot-
tagare av obetalda brev från utlandet, betala
ett tilläggsbelopp motsvarande ro procent
av dessa utländska porton . Detta tillägg an-
gavs ha tillkommit för att kompensera den
finska postkassan för sådana tillfälliga utgif-
ter, som exempelvis utebliven återbetaln ing
av förskotterat porto för återsända brev,
men betraktas av de flesta posth isto riker
som en rysk brevskatt.

Kommentarer

Från norsk sida gjordes päpekande beträf-
fande det i konventionen angivna svenska
transitp ortot 12 skilling banco för brev mel-
lan Ryssland/ Finland och Norge sända över
Torneå och H aparanda. Det fram hölls att

Fully prepaid single rate letter sent from Stockholm
21 August 1857 to Moscow. This rate was 2o skilling
banco which took the letter to destination.

Brev av första viktklassen till Ryssland.

detta porto endast borde avse de brev som
sändes genom Sverige och vidare över
Ö stersund eller Kongsvinger, och att det
svenska transitportot för brev, som sändes
mellan Finnmarken och Ryssland/ Fin land
borde såsom dittills vara 2 skilling banco för
ett enkelt brev, eftersom det norska postver-
ket ersatte det svenska för skjutskostnaderna
för brevtransporten mellan H aparanda och
Finnmarken . Av svaret i brev av den 15 de-
cember 1846 framgar att Norge, som förut,
skulle betala 2 skilling banco för transit av
ett norskt, enkelt brev till Ryssland/ Fin land,
men att brev i motsatt riktn ing skulle av
Ryssland-Finland, liksom dittills, betalas
med 12 skilling banco .

Den svenska Generalpoststyrelsen tog i
samma brev även upp frågan efter vilken
kurs den svenska respektive norska valutan
skulle tillämpas, när portolikviderna skulle
beräknas. O m 1 norsk speciedaler (= 120

skilling) an togs motsvara 2 riks daler 32 skil-
ling svenskt banco så skul le 1 norsk skilling
specie motsvara 1 1/ 15 Svenskt skilling ban-
co . Generalpoststyrelsen ansåg att det vore
enklare om Norge kunde acceptera att Fin-
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land/ Ryssland betalade norska skillingar an-
givna i de norska taxorna som om de vore
svenska skillingar, och att Sverige sedan
gjorde samma sak i likviderna med Norge.
Detta godkändes och den 12 februari 1847
meddelade Generalpoststyrelsen den kejser-
liga finska postdirektionen , att det medgi-
vits att nor ska ofrankerade brev skulle, vid
rådande kursförhållanden , likvideras efter
kur sen att 1 norsk specieskilling motsvarade
1 svensk skilling banco .

Sverige - Preussen

Förhållandena fö re skill ingbrevperioden

Sedan Sverige är 1815 avträtt Svenska Pom-
mern och Rugen till Preussen tillkom den
första postala konven tionen mellan Preus-
sen och Sverige är 1818. Den följdes av en ny
konven tion är 1821, den så kallade ångbåts-
konventionen , i vilken bestämdes att
trafiken mellan Ystad och Stralsund skulle
ske med ångbåtar så länge årstiden tillät det-
ta. Redan samma år utkom dock en deklara-
tion angående ändringar i denna konven-
tion . Ar 1826 bestämdes i en ti lläggsakt att
Greifswald skulle användas som preussisk
terminal i stället för Stralsund. En ligt doku-
ment daterat den 2o maj 1830 skulle Sverige,
mot ersättn ing från Preussen , ensamt ombe-
sörja förbindelsen mellan Ystad och Greifs-
wald .

En överordnad postal traktat av den 14
september 184o komplett erades med en
mycket om fattande konvention av samma
datum "angående verkställigheten af 4:d e
artikeln i föregående Traktat den af den 14
sep tember 184o rörande postängbatskom-
m unicationen mellan Skåne och Pom-
mern". Senare, närmare bestämt den 21 au-
gusti 1847, ti llkom "Additionella artiklar" till
denna konven tion vilka därefter var i kraft
ti ll den  3o  juni 1852 för att sedan ersätta s av
den konvention som redovisas nedan . Ett
fördrag om befordran av paketgods och
penningar tillkom den 31 augusti 1847 följt
av ett fördrag om upphörande av postagen-
turerna i Stralsund och Ystad, daterat den 19
april och den 3 maj 1849.

Förspelet t ill 1852 års konvention

Den 6 april 185o bildades den tysk-österrikis-
ka postföreningen mellan Preussen och
Ö sterrike. Den trädde i kraft den 1 juli sam-
ma år. N ågot senare hade praktiskt taget alla
fria tyska stater ans lutit sig till denna fören-
ing, som effektivt förenklade och förbilliga-
de postutbytet, både mellan medlemslän-
derna och transiteringen genom fören ingen .
Denna fören ing kom sedermera att stå mo-
dell för Allmänna Postföreningen , som bil-
dades är 1875.

Redan den 1 februari 1850 anhöll den
svenska Generalpoststyrelsen i en skrivelse
till Kungl. Maj:t att bade 184o ärs konven-
tion och tilläggen av är 1847 skulle sägas
upp av den svenska beskickn ingen i Berlin
före den 1 april samma år, så att båda dessa
dokument skulle upphöra att gälla i och
med mars mänads utg ang 1851.

Den 8 februari 18o fick Generalpoststy-
relsen i uppdrag att utarbeta ett förslag till
ny konvention . Ett sådan t in sändes den 27
juni och kompletterades senare med en kal-
kyl, som utvisade att postverkets in täkter
skulle komma att m inska med n .ooo riks-
daler årligen om förslaget accepterades.
Kungl. Maj :t ans åg detta oacceptabelt och
Generalpoststyrelsen fick i uppdrag att in-
komma med nytt förslag vilket skedde i jun i
1851.

En ligt ett kungligt brev av den 1o februa-
ri 1852 till Generalpoststyrelsen hade Preus-
sen under de pågående förhandlingarna yr-
kat på att det svenska inhemska portot skul-
le vara un iformt och sättas till 2½ Silver-
groschen (Sgr) och att även sjöpor tot borde
vara 2/ 2 Sgr. Dessutom borde vid de pågå-
ende förhandlingarna med D anmark fast-
ställas, att dansk transit till H amburg plus
det svenska portot tillsammans borde vara 5
Sgr, vilket motsvarade 62/3 liibisch Schilling.
Vidare borde den svenska Generalpoststy-
relsen omgående sända en representan t till
Berlin för att avhandla och underteckna de
reglementariska bestämmelser, som skulle
reglera detaljtillämpningen av den nya kon-
ventionen så att denna skulle kunna börja
tillämpas från den 1 april. Allt detta hade
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Kungl. Maj:t meddelat beskickn ingen att ac-
ceptera.

Efter dessa och många andra turer blev
konventionen undertecknad i Berlin den 5
april 1852.

1852 ärspostkonventionen
med Preussen

Denna konven tion, daterad s april 1852, var
giltig frän den 1juli 1852 och fö rblev, til lsam-
mans med ett tillägg daterat den 25 mars
1861, giltig t.o .m . den 3o september 1864.

Postfa rtygsförbindelsen mellan
preussiska och svenska hamnar

För att åstadkomma en reguljär förbindelse
mellan Preussen och Sverige skulle två ång-
båtslinjer inr ättas:

a) mellan Stettin och Stockholm, en gång i
veckan . De fartyg som trafikerade denna
route skulle varje gång anlöpa Swi-
nemunde och de båda postverken skulle
senare överväga om även Kalmar skulle
an löpas. Varje part skulle tillhandahålla
ett ängfa rtyg med minst 5o sängplatser
for resande. Dessa två fartyg skulle ge-
mensamt trafikera denna route och båda

skulle göra lika många resor.

b) mellan Stralsund och Ystad, två gånger i
veckan . Varje part skulle underhålla ett
mindre ängfartyg med minst tjugo säng-
p latser för resande. Dessa båda fartyg
skulle, ett av dem det ena året och det
andra nästa år, omväxlande användas for
denna route. Det fartyg, som under året
in te deltog i denna regelbundna trafik,
skulle tjänstgöra som reservfartyg for de
övriga ångfartygen .

På båda dessa router skulle ångbåtsresorna
varje år börja och därefter fortsätta under
året så länge natur förhållandena tillät. Dess-
utom skulle en förbindelse mellan Stral-

Single rate letter sen t 6 Ju ly 18s7 from Sto ckho lm
via Ystad , Stettin , Berlin and Vienna to C remona.

C remona, in Lom bardy, was in 18s7 sti ll un der
the Austrian Emperor and thus the guidelines o f
the German-Austrian Postal Un ion (GAPU) were
app licab le. Th is letter was sent p repaid via Ystad
and Stralsund and further via Prussia. The Prussian-
Swed ish convent ion of 1852 specified the rates to be
2'/ Sgr to Swed en , 2 ½ Sgr Prussian-Swed ish sea
postage, wh ich was eq ually shared , and a GAPU
postage of 3 Sgr and th us in to tal 8 Sgr, equal to
24 skilling banc o.

Brev av första viktklassen till Ö sterrike.
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sund och Ystad upprätthållas med postjakt
under den tid av året dä ängfartygen , hu-
vudsakligen på grund av is, in te kunde an-
vändas. Förbindelsen m ed postjakt skul le
äga rum en gång i veckan så länge natu rför-
hållandena tillät .

Postjakten skulle anskaffas och und erhäl-
las av det svenska postverket mot bidrag
från Preussen .

Brev mellan de båda länderna

Utbytet av brevpostförsändelser mellan det
preussiska och svenska postområdet skulle
som regel ske med direkta brevkartor och
via den route som var snabbast.

Till brevpostförsändelser räknades bland
annat :

a) alla o rekommenderade brev upp till en
vikt av 6o gram

b) sådana tyngre orekommenderade brev,
vilkas befordran med brevposten blivit
uttryckligen begärd av avsändaren ge-
nom påteckning på försändelsen , eller
sådana försändelser, som ankom från
andra än preussiska postkontor utan att
ha någon sådan påteckn ing.

Single rate letter sen t 16 November 18s7 from Gefle via
St ralsu nd and Berlin to Vienna. Th is rate was 24

skilling banco .

Brev av första viktklassen till Ö sterrike.

När postångbåtsförbindelsen mellan Preus-
sen och Sverige var igång skulle brevpost-
försändelser företrädesvis befordras v a
Stralsund och Stettin . De skulle endast fort-
skaffas en annan väg om så uttryckligen be-
gärts av avsändaren genom anteckn ing på
brevframsidan, eller om transporten kunde
ske snabbare en annan väg mot lika lågt
porto . Under den tid postångbåtsfarten icke
var i gång skulle brevpostförsändelserna fö-
reträdesvis sändas via D anmark och H am-
burg om avsändaren ej uttryckligen begärt
annat.

När de preussiska och svenska postång-
fartygen var i drift utväxlades brevposten
med d irekta kartor mellan postkontoren i
hamnorterna. Vid försändning genom Dan-
mark och via H amburg skedde kartutväx-
ling mellan de preussiska och svenska post-
konto ren i H amburg. Den svenska brevpos-
ten över Stettin och Stralsund, till och från
H amburg resp. Altona, beford rades i direkta
brevpaket mellan postkont oren i Sverige
och svenska postkon to ret i H amburg.

Portot mellan det preussiska och svenska
postområdet bestod dels av ett preussiskt
porto, dels av ett svenskt porto. Därtill
kom, antingen ett preussisk-svenskt sjöporto
om befordringen skedde över Stettin eller
Stralsund, eller ett danskt transitporto om
den skedde över H amburg via D anmark.
O beroende av om brevväxlingen skedde
över Stettin , Stralsund eller H amburg utgick
ett enkelt brevporto per 15 gram .
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Det preussiska inr ikes enkelportot var:

a) 2 Silvergroschen (Sgr) för brevväxlingen
till och från alla preussiska postkon tor,
som in te låg längre bort än 2 0 tyska
(geografiska) mil från Stettin , Stralsund
eller H amburg, liksom också till och
från själva Stettin och Stralsund.

b) 3 Sgr för brevväxlingen till och från alla
övriga preussiska postkon tor.

Det svenska enkelportot var 2'2 Sgr och var
oberoende av avståndet mellan den svenska
avsändn ings- eller bestämmelseorten .

Det preussisk-svenska sjöportot var 2 ½
Sgr och delades lika mellan de båda poststy-
relserna.

Parterna skulle sträva efter att få det
danska transitportot till H amburg bestämt
till samma belopp som det preussisk-sven-
ska sjöportot, dvs. till 2/ Sgr eller dess mot-
svarighet,  3'/s  lubisch Schilli ng.

Försändelser mellan det preussiska och
det svenska postområdet kunde sändas fran-
kerade eller ofrankerade till bestämmelseor-
ten . D elvis frankering medgavs ej.

Portot för ett rekommenderat brev, vil-
ket måste vara betalt av avsändaren , var det-
samma som för ett van ligt brev. Dessutom
tillkom inr ikes rekommendationsavgift,
som tillföll det avsändande postverket . N å-
gon uppgift på värdet av ett rekommenderat
brev fick inte lämnas.

Transitposten

Sverige skulle även från det p reussiska post-
området ta emot brevpostförsändelser till
Norge, liksom försändelser till Sverige och
Norge från andra postområden , såvida in te
sådana försändelser kunde transporteras b il-
ligare och fortare av andra postverk eller om
avsändaren begärt en annan postväg.

På samma sätt skulle till Preussen över-
lämnas försändelser från Sverige och sådana
som :

a) ankommit till Sverige, och som var
adresserade till det preussiska postområ-
det såvida in te sådana försändelser kun-

de transporteras billigare och fortare av
andra postverk eller om avsändaren be-
gärt en annan postväg

b) ankommit till Sverige, och som var
adresserade till andra länder såvida inte
sådana försändelser kunde transporteras
billigare och fortare av andra postverk
eller om avsändaren begärt en annan
postväg. Ett undantag härifrån var dock
försändelser till de stater, som , vid
befordran via H amburg, ombesörjdes av
den Thurn och Taxiska poststyrelsen .
Detta gällde även försändelser till Meck-
lenburg-Schwerin och Strelitz, H anno-
ver, Braunschweig, O ldenburg och Bre-
men .

Med undantag av sådana brevpostförsändel-
ser som befordrades i slutna brevpaket en -
ligt nedan skulle alla försändelser överläm-
nas styckevis.

För den korrespondens till och från
Sverige och Norge som styckevis överlämna-
des för att transitera de preussiska staterna
från eller till or ter som tillh örde den Tyska
Postföreningen , skulle det tyska fören ings-
portot tillämpas i stället för det preussiska
inr ikesportot på 2 eller 3 Sgr, som ovan an-
getts som porto till preussiska orter. Detta
postfören ingsporto utgjorde för ett enkelt
brev 1 Sgr för befordran till och med IO mil,
2 Sgr för befordran mellan IO och 20 mil
samt 3 Sgr för över 2 0 mil. O m befordring-
en i stället gällde till och från orter i stater
som inte tillhö rde fören ingen skulle det
p reussiska eller den Tyska Postfören ingens
trans itporto beräknas på samma sätt , men
då för väglängden inom det tyska postför-
en ingsområdet.

Det svenska postverket hade rätt att
transitera slutna postpaket för utväxling
mellan postkontoren i Sverige och svenska
postkontoret i H amburg. Detta gällde bara
under den tid den regelmässiga ång-
båtstrafiken över Stralsund och Stettin ägde
rum och dessa postpaket fick endast inne-
hålla brevpost till och från själva H amburg
och själva Altona. För denna transit hade
Sverige att för varje 1 gram av brevens net-
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Single rate letter sen t 18 June 1858 from Köpi ng to
C arlsbad . Bohem ia was a p rovince under the Aust rian
Em peror and , as a consequence o f that, the gu idelines
o f the German-Austrian Postal U n ion (GAPU) were
app licab le. Th is letter was sen t via Ystad and
Stralsu nd and further via Prussia.

Brev av fö rsta viktk lassen t il l O sterr ike.

tovikt betala 3 Sgr. Preussen transpor terade
då för detta belopp de slutna brevpaketen
mellan Stralsund eller Stettin och H am-
burg.

Sluten transit användes även mellan
postkontoren i Sverige och postkon toret i
H amburg å ena och postkontoren i Frankri-
ke å den andra sidan . Utväxlingen mellan
Preussen och Frankrike skulle ske an tingen
via Belgien och Valenciennes eller Saar-
brucken och Forbach . For detta hade
Sverige att betala 1 franc 6o cent imes eller
13//3 Sgr för varje 3o gram av brevens nett o-
vikt.

För en tänkt postkonvention mellan
Sverige och Sto rb ritann ien hade p lanerats
transit av sluten post mellan postkon toren i
Sverige och postkomm issariatet i H amburg
å ena och postkontoren i Storbritann ien å
den andra sidan . Postutväxlingen mellan
Preussen och Sto rbritann ien skulle då ske
på vägen genom Belgien över O stende.
Denna rätt kom in te att utnyttjas eftersom
den tänkta konven tionen aldrig kom till
stånd .

I samtliga ovanstående fall skulle Preus-
sen betala det transitporto, som even tuellt
tillkom länder genom vilka posten måste
transiteras. Vid ovannämnda slutna transite-
ringar skulle dessutom viss ersättn ing beta-
las till Preussen för detta lands del i det ge-
mensamma sjöporto t för transporten mel-
lan Sverige och Preussen .

Sverige - Frankr i ke

Förhållandena före skillingbrevperioden

Svenska brev till Frankrike sändes efter na-
pole ontidens slut är 1815 mestadels via det
preussiska postverket medan brev från
Frankrike till Sverige oftast sändes via den
kejserliga postorgan isationen , vanligen kal-
lad det Thurn och Taxiska postverket. An-
ledn ingen till att Sverige, och in te som
D anmark, helt höll sig till den senare post-
organisationen även for avgående b rev, var
att brev en ligt överenskommelserna med
Preussen skulle sändas via detta land om
inte en annan posto rganisation hade lägre
porto eller transporterade b reven snabbare
till mottagaren .

Genom att Sverige i de nya konventio-
nerna med D anmark och Preussen av är 1852
tillförsäkrat sig rätten att sända post i sluten
transit via dessa två länder var nödvänd iga
förutsättn ingar for handen för att sluta en
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postkonven tion mellan Sverige och Frankri-
ke. Förhandlingar pågick under flera år och
den 1 sep tembe r 1854 daterades den första
brevpostkonven tionen mellan de två län-
derna.

1854 års postkonvention med Frankrike

Denna konvention , daterad den 1 septem-
ber 1854, var giltig frän den 1 februari 1855 till
och med den 31 jan uari 1868. Den var ur-
sprungligen planerad att träda i kraft den 1

januari 1855, vilket dock på grund av hinder
från Frankrikes sida uppsköts till den 1 feb-
ruari. Konven tionen gällde även för Alge-
riet.

Brev utväxlades styckevis genom direkta
kartor mellan de svenska och norska post-
verken var för sig ä ena och franska postver-
ket å andra sidan . Denna d irekta brevutväx-
ling skulle vara den normala och försänd-
n ing annan väg skulle endast ske om avsän-

Doubl e rate letter sent r9 May 1858 from Stockhol m
via Lubeck to the Swedish post office in Hamburg
and from there in closed mail to the travelling post
office between Paris and Quievrain where the mail
bag was opened and the letter directed to Havre.

Brev av and ra viktklassen till Frankrike.

daren uttryckligen begärt detta.
Brev från Sverige eller Norge till Frankri-

ke, eller vice versa, liksom brev från andra
länder transiterande genom Sverige eller
Frankrike, befordrades i slutna säckar. Alla
försändelser från Frankrike sorterades där i
särskild säck eller paket till Sverige respekti-
ve Norge. Den norska posten skulle alltid
kunna sändas över H amburg, medan den
svenska posten skulle kunna sändas via
H amburg eller via Preussen , beroende på
årstiden och då efter svensk begäran .

Det gem ensamma svenska och franska
portot för ett enkelt brev mellan eller via de
två länderna var 1 franc och motsvarande
norska och franska porto var 1 franc 2o cen-
times. Portot gällde per 7'/2 gram (eller '/2
lod). För rekommenderade brev skulle beta-
las dubbelt brevporto och de måste vara
fullt frankerade.

Brev kunde sändas helt frankerade eller
helt ofrankerade. D elvis frankerade brev lö-
senbelades med fullt porto .

O vannämnda porton fördelades så att
Sverige fick två femtedelar och Frankrike tre
femtedelar. För Norges del gällde att porto t
delades lika mellan de två länderna.

Sverige och Norge bekostade transpor-
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ten till och från H amburg, Stralsund eller
Stettin medan Frankrike bekostade den från
och till dessa städer.

För försändelser som transiterades ge-
nom Sverige eller Frankrike, till eller från
andra länder än Norge, liksom försändelser
från eller till Norge som transiterades ge-
nom Frankrike, skulle adderas dessa främ-
mande länders porto . All redovisn ing sked-
de i franskt mynt.

Sverige - Storbr i tannien

Förhållandena fö re skill ingbrevperioden

En av de van ligaste routerna för post-
trafiken mellan Sverige och England vid
184o-talets slut torde ha varit med de sä kal-
lade Thames Packets, båtar som regelbundet
gick mellan London och H amburg. Brev
som sändes via H amburg måste betalas dit ,
men egentligen till C uxhaven , vilket dock i
taxorna nämndes som H amburg. Resten av
portot denna väg fick betalas av mottaga-
ren .

Ett fullständigt förslag till en konven-
tion mellan Sverige och Storbritannien
översändes av Ö verpostdirektörsämbetet
(Ö PD E) till Kungl. Maj:t den n decemb er
1846 inför en förhandling pa diplomatisk
väg med det brittiska postverket. Dip loma-
tin s kvarnar malde långsamt och det dröjde
till februari 1849 innan Kungl. Maj:t f ck sig
tillsän t ett brev från Ö PD E "angående åt-
skilliga förändrade förhållanden i avseende
pi grunderna för det av Ö PD E är 1846 av-
givna underdån iga förslag till postkonven-
tion emellan Sverige och England". Först
den 24 augusti 185o undertecknades i Lon-
don den första och enda bilaterala postkon-
ven tionen mellan Sverige och Storbritan-
nien . Den trädde i kraft den 1 januari 1851
och var baserad på att posten skulle trans-
porteras med de Thames Packets, som två
gånger varje vecka trafikerade routen Lon-
don-H amburg . Den 15 december 1853 med-
delades i ett cirkulär att trafiken med
Thames Packets mellan London och H am-
burg hade nedlagts för gott och att konven-
tionen därmed upphört att gälla.

En annan route av stor betydelse var
den via Preussen och O stende i Belgien .
Breven kunde då sändas fullt frankerade
eller helt ofrankerade. N ågon direkt brevbe-
fordran mellan Göteborg och Storbritan-
nie n fanns ej vid 184o-talets slut.

Eftersom det under skillingfrimärkenas
gilt ighetstid inte fanns någon bilateral kon-
vention i kraft mellan Sverige och Storbri-
tann ien har jag nedan i stället redovisat de
vanliga transpor tvägarna för post under
denna tidsperiod .

Postvägarna mellan Sverige och
Storbritannien under 1850 -talet

V ia Belgien

Storbritannien och Preussen undertecknade
i oktober 1846 en viktig konvention med gil-
tighet frän den 1 januari 1847. Denna fick en
mycket stor betydelse för korrespondensen
mellan stora delar av Europas fastland och
Storbritann ien . Preussen , metodiskt som all-
tid, hade förberett denna konvention ge-
nom överenskommelser med postmyndig-
heterna i H amburg, H olland och Belgien att
få transportera sluten post genom berörda
postverks in tresseom råden mot ersättning
betald efter brevpaketens nettovikt. Som en
följd av dessa överenskommelser medgav
konventionen mellan Storbritannien och
Preussen att försändn ing av post kunde ske
mellan dessa två länder med packets och
sh ips via H amburg, Holland eller Belgien .
Brev kunde sändas både frankerade och
ofrankerade.

Efter det att den Tysk-Ö sterrikiska Post-
fören ingen (German-Austrian Postal Union
eller GAPU) bil dats är 1850 in fördes vittg a-
ende ändringar i konventionen mellan Sto r-
britann ien och Preussen genom ett "Addi-
tiona l Agreement" daterat i jul i 1852 vilket
endast avsåg transit via Belgien . Brevportot
mellan Storbritannien och GAPU skulle de-
las lika mellan de två länderna och enkel-
portot var 8 pence (8d) när det betalades i
Storbritannien och 7 Sgr, eller motsvarande,
när det betalades i ett GAPU-land. Som en
konsekvens av detta krediterade Storbritan-
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nien 4d till GAPU för varje betalt enkelbrev
(=h alva portot) och på samma sätt kredite-
rade GAPU  3!/2  Sgr ti ll Storbrita nn ien för
ett betalt enkelbrev från detta postområde.
Dessa krediteringar noterades på brevens
framsidor. Transitkostnaden genom Belgien
betalades efter brevbuntarnas nettovikt med
4o cen times per o gram, vilket man hade
beräknat skulle täckas av ungefär 1 Sgr re-
spektive rd per enkelbrev och hade inkl ude-
rats i portot med dessa belopp . Räkningen
för transiten betalades av det land, till vilket

Singl e rate letter sen t 14 J anuary 1858 fr om Stockh o lm
via H elsingborg, H am burg and O stend to London .

The Swed ish postage for lett ers to G reat Britain sen t
via O stend was 36 skill ing  banco, co rresp ond ing to 12

Sgr o r 14d . Sweden kept usskilling, eq ual to sSgr, to
cover her in land postage plus transit to GAPU . The
rest, 7 Sgr, was cred ited to GAPU and is marked on
the letter with a red figure that looks more like r than
7. The transit through GAP U was 3 Sgr and the rest, 4
Sgr, was in tended to cover the British part of the
postage plus the Belgian t ransit wh ich was paid at a
bulk rate and was included in the rates between
GAPU and Great Britain at an estim ated rd per single
lett er.

Brev av första viktklassen via Preussen och Belgien till
Sto rb ritann ien .

Belgien hade överlämnat brevpaketen . Vid
varje kvartalsslut debiterade sedan Storbri-
tan nien GAPU hälften av vad som betalts
till Belgien och GAPU gjorde samma sak
till Storbritannien . Enkelporto t gällde för
en brevvikt av '/2 ounce (cirka 14,2 gram) i
Storbritann ien och 1 Zoll loth (cirka 15,6
gram) i GAPU .

Tillägget för ett enkelbrev frän Storbri-
tann ien till Sverige var 6d vilket sattes att
motsvara de 5 Sgr som utgjorde porto t mel-
lan GAPU och Sverige. Portot för ett brev,
som vägde max. Mh2 ounce och som sändes
till Sverige blev därmed 8+ 6 = 14d, varav 4d
behö lls i Storbritann ien och rod kreditera-
des GAPU och noterades på brevets fram-
sida. Möjligheten att sända brev enligt dessa
villkor kungjordes i Sverige genom ett cir-
kulär, daterat den 16 augusti 1852, i vilket de
olika portoandelarna för ett enkelbrev av I

lods vikt angavs som 15 skilling banco
(= 5 Sgr), vilket inkluderade svenskt in lands-
porto samt transiteringen till Preussen eller
H amburg, 9 skilling preussiskt transitporto
samt 12 skilling för belgisk transit och brit-
tiskt inlandsporto och alltså tillsammans 36
skilling banco per lod .
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Makarna Moubray skriver i sin bok att
frän den 1 juli 1855 gjo rdes inte längre nägra
påteckn ingar på brev från Storbritann ien till
GAPU beträffande portofördelningen mel-
lan dessa två postområden . Detta berodde
på att portot for sådana brev från detta da-
tum in te längre redovisades brev for brev,
utan brevpaketen vägdes och GAPU-ande-
len av portot gottgjordes efter dessas netto-
vikt. Sådana överenskommelser var normalt
alltid ömsesidiga och vi kan an ta att detta
även gällde for brev sända i motsatt rikt-
ning. Skillingbrev från Sverige är märkta 7
(Sgr) vilket var krediteringen från Sverige till
GAPU och motsvarade ovannämnda 9+ 12
skilling banco . Ingen notering finns på bre-
ven beträffande kreditering till Storbritan-
nien , vilket tyder på att dessa brev överför-
des dit utan att den brittiska portoandelen ,
tillsam mans med den belgiska, redovisades
brev for b rev. För rekommenderade brev ut-
togs en til läggsavgift av rsskilling banco per
brev vilket tillföll det brittiska postverket.

Denna route kom att for många år bli
den i särklass mest utnyttjade för brevutb y-
tet, in te bara med Storbritannien utan också
med den del av den övriga världen , dit post
kunde sändas genom det brit tiska postver-
kets försorg.

Via Frankrike

Det var möjligt att sända brev mellan Stor-
britann ien och Sverige via Frankrike men
sådana brev är mycket sällsyn ta. N ågot brev
från Sverige frankerat med skillingfrimärken
är h ittills icke kän t. Portot for ett sådan t
brev var 29 skilling banco, vilket dock gällde
per 7'/ 2 gram .

V ia engelska östkusthamnar och
Göteborg

Enligt cirkulär av den 19 juli 185o började en
ångbåt Courier att nästföljande dag medföra
post från Göteborg till Hull for att därefter
fortsätta med detta varannan lördag tills an-
nat meddelades. Denna brevtransport beta-
lades uteslutande av det svenska postverket.
Portot var 24 skilling per lod. Av ett brev til l

Kungl. Maj :t den 16 juli 1852 framgar att
Courier tillhörde Thomas W ilson, Sons &

Co. i H ull.
I taxan av den 29 juli 1853, som uts ändes

med cirkulär den II augusti, inkluderades en
tilltänkt postbefordring mellan Lowestoft
och Göteborg, men med tillägg i cirkuläret
att denna route inte kunde användas förrän
meddelande om att den var operativ hade
utsänts. N ågot sådant meddelande utsändes
inte, vare sig under 1853 eller und er 1854.
Portot för denna route angavs bli 36 skilling
per lod . Den existerande routen mellan Gö-
teborg och H ull nämns ej specifikt i taxan,
bara att brevportot vid försändn ing frän
Göteborg till Storbritann ien med privata
ångbåtar eller med seglande fartyg var 20
skilling. Av detta följer att portot for den
existerande routen sänkts frän 24 till 2o skil-
ling.

Rederiet for den p lanerade trafiken på
Lowestoft hade föreslagit att man varannan
vecka skulle anlöpa Lowestoft och varannan
vecka Grimsby, vilket avslogs av den britti s-
ka poststyrelsen . Det fastställdes därefter att
endast Grim sby skulle vara brittisk terminal.
Den i 1853 ärs posttaxa annon serade post-
routen till Lowestoft kom alltså in te till
stånd.

Man finner av ett an tal brev utväxlade
mellan postkonto ret i Göteborg, General-
poststyrelsen och Kungl. Maj :t att brevutby-
tet mellan Grim sby och Göteborg kraftigt
försenades. Av ett brev från Göteborgs post-
kontor, daterat den 29 augusti 1854, framgar
att man räknade med att första posttrans-
porten skulle ske den 8 september sam ma
år. I samma brev sägs också: "Då genom
denna nya postgång brefbefordringen via
H ull blir öfwerflödig sedan samma ångfar-
tyg, som härifrän hwarje Fredag afgä till
H ull, komma att anlöpa Grim sby för aflem-
nandet af posten från Swerige; anhåller jag
ödmjukast om Kongl. GeneralPostStyrel-
sens föreskrift huruwida postbefordringen
härifrån via H ull bör fortfara, eller ej." Vi
torde av detta kunna sluta oss till att den
enda skillnad trafikmässigt sett var, att bä-
tarna nu först gick in till Grimsby varefter
man fortsatte ytterligare cirka 20 miles till
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H ull. Engelska dokument visar att den 8
september var den första dag man i London
sammanställde post f.v.b. till Grimsby och
Göteborg, och vi kan därför anse som gan-
ska säkert att den 8 september 1854 var "fö -
delsedagen" för denna postroute. Redan i
brev av den 4 september från Generalpost-
direktionen meddelades postkontoret i Gö-
teborg att postbefordringen till H ull skulle
upphöra, nu när en motsvarande börjat till
Grim sby.

Till skillnad mot den tid igare routen till
H ull, då breven behandlades som ship let-
ters och både avsändare och mottagare fick
betala porto, ansågs den nya routen till
Grimsby som trafikerad av packets och por-
tot bestämdes till 36 skilling banco per lod i

Single rate letter sen t 8 J anuary 1858 from Stockh ol m
via H ambur g and Aach en to Boston , USA.

The single postage fro m Germany was  13  Sgr (marked
13  in red crayo n o n the letter and co rrespond ing to  30
cen ts) and from Sweden 54 skilling banco, eq ual to 18
Sgr. The 5 Sgr d ifference covered the Swed ish in land
and the transit postage to Germany. Germany kep t 2

Sgr to cover her in land postage and cred ited 11 Sgr
(marked II in b lue ink on the letter and co rrespond ing
to 25 cents) to U SA. Th e Boston mark sho ws  30
(cen ts) wh ich was the full in ternatio nal rate between
Prussia and U SA.

Brev av första viktklassen till USA.

Sverige och 14 pence per '/2 ounce i Storbri-
tann ien . Detta var ett fullt betalt porto ända
fram till mottagarens postkon tor.

Postutbytet via Grimsby pågick därefter
till slutet av är 1858. Vid ängbätstra fikens
början 1859 blev H ull än en gang britti sk ter-
minal.

Genom ett kon trakt är 18s5 mellan det
svenska postverket och "Rederiet för Ång-
fartyget London" tillkom ytterligare en
postroute. Denna route trafikerades av L on-
don som gick mellan Göteborg och cen trala
London, där fartyget lade till vid en kaj nära
dagens Tower Bridge. Samma porto och öv-
riga villkor kom att gälla som för routen på
Grim sby. Detta fartyg gjorde en tur var tred-
je vecka, och den första postforande avgång-
en verkar ha varit i slutet av oktober eller i
m itten av november 1855 frän Göteborg och
den 6 novemb er från London . Postbeford-
ring via denna route upphörde med 1858 ärs
utgång.

För samtliga ovannämnda router via Gö-
teborg skulle, enligt önskemål från General-
poststyrelsen , expedieras brev frän Storbri-
tannien till själva Göteborg och till Udde-
valla. Till andra orter i Sverige skulle detta
endast ske om avsändaren speciellt begärt
befordran "via Göte borg".
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Sverige - USA

Vid slutet av 184o-talet fann s regelbunden
brevpostbefordran ti ll U SA från flera städer
i Europa, bland annat från Bremen , Le H av-
re och Liverpool. Något formellt avtal som
reglerade postutbytet mellan U SA och Stor-
britann ien (egentligen "the United King-
dom") fanns inte förrän den kanske vikti-
gaste av alla bilaterala postkonventioner un-
dertecknades den 15 december 1848 mellan
dessa två länder. De detaljerade föreskrifter-
na for konventionens tillämpning trädde i
kraft den 1 juli 1849.

Por tot mellan Storbritannien och U SA,
Kalifornien och O regon undan tagna, var
24c = 12d. Det var upp byggt av 3c = 1'h d
inlandsporto for Storbritann ien, 16c = 8d
for det av de två länderna som ombesörjde
transporten över Atlanten sam t 5c = 2l/2 d
inlandsporto for U SA. Detta in landsporto
gällde för hela U SA utom för brev till Kali-
fornien och O regon , vilka ännu in te blivit
stater. In landsportot för dessa två områden
på västkusten var 4oc, men minskades till
1oc den 1 juli 1851 och ti ll 5c den 1 ju li 1863,
då ett un iformt por to in fördes i hela U SA.

Det av Storbritann ien generellt tillämpa-
de förfaringssättet vid transitering av brev
var, att fullt porto skulle betalas mellan det
avsändande landet och Storbritannien som
därefter adderade fullt porto for transporten
till mottagarlandet. På detta sätt fick det
brittiska postverket vid transitering genom
sitt eget land åtnjuta in landsporto två gång-
er, både vid mottagandet och vid avsänd-
n ingen av ett och samma brev. Detta inne-
bar att po rtot blev detsamma som om ett
brev först sändes till en i Storbritann ien bo-
ende person, som därefter åter postade bre-
vet till den slutliga adressaten . Under för-
handlingarna om villkoren i konventionen
ansåg U SA detta felaktigt och krävde att få
avlämna respektive mottaga brev så att Stor-
britannien endast fick åtnjuta ett enda in-
landsporto, vilket också kom att accep teras i
konven tionen .

Konven tionen medgav rättighet för det
ena landet att transitera sluten post genom
det andra landets territorium till kolon ier

och tredje land. Tillsammans med det mel-
lan Preussen och Sto rbritann ien i juli är 1852
undertecknade "Additional Agreement" till
1846 ärs konven tion mellan dessa tvä länd er
användes denna rättighet for att förhandla
fram en konven tion mellan U SA och Preus-
sen, som då represen terade hela den tyska
postunionen , GAPU . Denna konven tion,
som trädde i kraft den 1 oktob er 1852, kallas
un iversellt för PC M-konventionen där
PC M står för Prussian Closed Mail. Detta
innebar att posten sändes mellan Aachen i
Preussen och New York eller Boston i
förseglade brevsäckar, som in te öppnades
någon gång under denna transport.

Portot för ett brev som vägde ½ ounce
eller 1 lod inkl uderade 5c för inr ikestrans-
porten i U SA, vilket i denna konvention
även gällde for brev till Kalifornien och
O regon , samt ytt erligare 1&c sammanlagt för
sjötransporten och transiteringen genom
Storbritann ien . Därtill kom 2c för att täcka
transiten genom Belgien vilken bokfördes
på ankomstlandet så att för ett betalt brev
frän Preussen kred iterades U SA 5+18+ 2 =
25c. Eftersom 1 Silvergroschen (Sgr) dä mot-
svarade cirka 2,3c, sattes dessa 25c att mot-
svara n Sgr och därför ser vi "n " pätecknat
på svenska brev till U SA som sänts via
PC M . Därtill kom ett standardiserat in-
landsporto inom GAPU av 2 Sgr, vilket sat-
tes lika med 5c. Sammanlagt blev alltså det
in ternationella porto t 3oc, motsvaran de 13
Sgr när portot betalades i GAPU . För brev
mellan U SA och Sverige, sända via PC M,
tillkom 12c vilket sattes lika med 5 Sgr. Det
totala portot b lev alltsa 42c eller 18 Sgr eller
54 skilling banco per lod . Det kan tilläggas
att rekommendation in te var tillåten under
skillingbrevperioden .

Amerikansk posttransport till Kalifor-
n ien och O regon var vid denna tid ännu
in te en transport tvärs över den nordameri-
kanska kon tinenten, utan posten gick med
båt från ostkusten till Panamas karibiska
sida, därefter skedde landtransport över Pa-
namanäset och sedan sjötransport frän da-
gens Panama City och upp till Kalifornien .
H ela denna route var en amerikansk inr ikes-
route.
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Singl e rate letter sen t 3 Ap ril 1858 from Stockhol m via
H amburg and Aachen to Washington D .C. , U SA.
Th is letter was sent under the same cond itions as the

letter on page 83.

Brev av första viktklassen till USA.

Efter tillkom sten av PC M gick huvudde-
len av posten m ellan norra Europa och
U SA via denn a route. Ett alternativ för post
till Kalifornien och O regon var att sän da
den via Storbritann ien med britt isk packet
från So uth am pton t ill Pan am as karib iska
sida varefter den där överläm nades till am e-
rikansk vidarebefodran en ligt ovan . Porto t
för den n a route var dock m ycket högre,
näml igen 1o6 skilling banco p er lod . Ett
en da brev, som sän ts denna rou te är h ittills
kän t . D etta är dock frän är 1852, dä p ort o t
var 1o skilli ng h ögre, och något b rev m ed
skillingfrim ärken är h ittills in te kän t.

Avslutning

Den d irekta postu tväxling som Sverige hade
under skillingbrevperioden baserad på b ila-
terala konventioner m ed andra länder har i
huvudsak redovisats ovan . Posten till alla
andra län der hade att tran sitera ett eller
flera av dessa länder, i första han d då D an-
m ark, som var "por ten" till H am burg, som
m ed sina m ånga främ m ande postkontor er-
bjöd m öjligh et att m ottaga från , och sända

p ost vidare till, sto ra delar av Europa. I
H am bur g var det fram för allt staden s eget
postkon tor, Stad tPostAm t, sam t det p reus-
siska och det danska postkontoret , som var
de förm edlande länkarna.

D en ojäm förligt stö rsta delen av den in -
terko ntinen tala posttr afiken hade att passera
Storb ritan n ien och den breda vägen d it var
an tingen via Stralsun d eller Stettin ("via
Preussen") eller via D anm ark och H am b urg
("via H amb urg") och i båda fallen därefter
via O sten de i Belgien till Sto rbritan n ien .
D ärifrån befordrades sedan posten m ed
packets t ill stor a delar av Asien och Austra-
lien liksom till Syd- och N ordam erika.
Fan ns ingen p acketroute så fanns , åtm ins to-
ne i de flesta fall, m öjlighet att sän da posten
som sh ip m ail m ed m era t illfäll iga båtför-
b indelser. Andra län der m ed om fattande in-
terkon tin en tala postförbindelser var Frank-
rike och N ederländerna m en inget av dessa
länder n ådde upp t ill den tur täth et Stor bri-
tan n ien kunde erbjuda.

Låt m ig avslutn ingsvis försöka belysa
den enorm a utveckling som den in ternatio-
nella postt rafiken hade frän 15 är före ti ll-
kom sten av våra första frimärken til l 15 är
därefter. D en m est kän da b lan d flera andra
transatlan tiska linjer, the C unard Line, bö r-
jade är 184o ängbätstrafik m ellan Storbr i tan-
n ien och U SA m ed två atre fartyg, som till-
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sammans och huvudsakligen under årets se-
nare hälft gjo rde åtta turer fram och åter. År
185o trafikerades routen med åtta fartyg,
som detta år gjorde sammanlagt ett fyrtiotal
turer. Ar 186o gjordes ett femtiotal turer för
att är 187o, med ett stort an tal fartyg, göra
mer än n o turer fram och tillbaka dvs. cirka
två turer i veckan .

*

Ett tack för hjälp och bistånd vill jag fram-
för allt rikta till min hustru Kersti samt till
Gunnar N ilsson, som in te bara bidragit
med foton av ungefär hälften av de visade
breven , utan även med goda råd.
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Sweden's
Postal Relations with

Foreign Countries during
the Skilling Letter Period

Bilateral Agreements
with Other Countries

The inten tion of th is article is to describe
briefly the postal relationship between Swe-
den on the one hand and Norway, Russia/
Fin land, D enmark, Prussia and France on
the other. Sweden had bilateral agreements
in force covering the exchange of mail with
these countries dur ing the skilling lett er pe-
riod, i.e. between r July 1855 and 3o" June
1858, when the Swedish stamps were in skil-
ling banco denominations. These agree-
ments were normally referred to as "kon-
ventioner" (conventi ons), except the agree-
ment with Norway which was called simply
"bestämmelser" (regu lations), p robably be-
cause the two coun tries had the same king
at the tim e. The substance o f these agree-
ments is outlined in the Swedish language
version of th is article, country by coun try.
The complete text of the agreement s/ regula-
tions is available at the Stockholm Post Mu-
seum .

In addition to the above, th is article also
covers the exchange of mail with the Un it-
ed Kingdom. There was a convention in
force between Sweden and the U K from the
beginning of 1851 un til the end of 1853 but,
even after its expiry, the U K continued to
be of fundamental importance as a transit
route for mail to overseas coun tries. The ex-
change o f mail with the United States o f
America is also covered briefly. O ur on ly
postal conven tion for letter mail with the

US became effective as late as July 1873, but
the exchange of mail with the US had in-
creased rap idly at the beginning of the
185o' s as a result of the Swedish immigration
to the U S, caused not least by the gold rush
in C alifornia.

In addition to the countries men tioned
above, a bilateral conven tion came in force
between Sweden and the Netherlands in
1868. Due to the form ation of the multi-
lateral General Postal Un ion in 1875, this
agreement, as well as the one with the U S,
was of relatively little importance.

U ndoubtedly, our two most importan t
postal agreements were the ones with Den-
mark and Prussia, as more or less all cor-
respondence in transit had to pass th rough
one, and sometim es both , these coun tries,
en route to its final destination .

Hamburg

Also from a Swedish poin t of view, H am-
burg was a very importan t commercial
town . There were fairly regular exchanges of
mail between Stockholm and H amburg as
early as the first few decades o f the 17 cen-
tury. In the beginn ing, the Swedish min ister
in H amburg acted as our postmaster there,
using his home as a "post o ffice". H owever,
gradually, the time came when Sweden , like
many other coun tries, opened her own post
office in H amburg. This Swedish post office
was in existence until r' April 1869, when it
was taken over by the North German
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Union, against payment o f 4,ooo Thaler as
well as life-time pensions to the employees.

It is difficult for anyone today to im ag-
ine the enormous importance of the Swed-
ish post o ffice in H amburg to the Swedish
exchange of mail with foreign coun tries for
more than two cen turies. It was on ly
during the last two or three decades of its
existence that its im portance declined to
such an exten t that it was more or less only
used to number and list mail on letter b ills.

The Exchange of M ail

Special post o ffices for the exchange of mail
between Sweden and foreign countries were
only in existence in a few p laces, either
along or close to the Swedish borders. Such
post o ffices for the exchange o f mail with
Norway were Strömstad (with Fredrikshald,
and later with Svinesund) and Karlstad
(with Kongsvinger); for the exchange with
Denmark, there was Helsingborg (with H el-
singor) ; fo r theexchange with Prussia, there
was Ystad (with Stralsund, and for a while
with Greifswald) and for the exchange with
Fin land/ Russia, there were Grisslehamn and
H aparanda (with Eckerö and Torneå respec-
tively). In 1849, H elsingborg repl aced
Strömstad with Svinesund for the exchange
of mail.

Abroad there were the Swedish post of-
fice in H amburg and the office of the post
commissioner in Stralsund, which was
sometimes referred to as a post office and
sometimes as a post agency.

The basic principle for all exchange of
mail with other countries was that Sweden
was responsible for, and paid for, transpor-
tation from Helsingborg to Helsingor, from
Ystad to Stralsund, etc., whereas Denmark
was similarly responsible for the transporta-
tion of mail to H elsingborg, and Prussia for
transportation to Ystad, etc. In other words,
each coun try delivered its mail to the coun-
try o f destination, or to the transit coun try
that was to forward it .

It was possible to exchange mail bet-
ween two coun tries item by item at an
agreed rate. The postage was then sp lit bet-

ween the two countries as agreed in princi-
ple. Such postage included the cost o f pos-
sib le transportation through transit
countries. H owever, it was also possible to
exchange prepaid letters in such a way that
the coun try o f origin paid the coun try of
destination an agreed amount per un it of
weight of the bundle o f prepaid letters, usu-
ally per 3o g. For unp aid lette rs, the country
of origin was instead paid in a similar way
per unit of net weight o f its bundle of let-
ters.

Transportation of mail through a foreign
country, e.g. Denmark, could be in open
transit, wh ich mean t that each letter, etc.
was treated as a separate item. A possible al-
ternative was so-called closed transit, in
which case all items were delivered and for-
warded in a closed and sealed bundle, sack
or similar. Either the coun try o f origin or
the country of destination paid for the
transport at an agreed rate, usually per 3o g
of the net weight of the bundle of letters.

In th is con text, it is im portan t to em-
phasize the fact that the term ' international
correspondence' when used in postal histo-
ry in general as well as often also in this ar-
ticle, has a more restricted meaning than
would normally be the case. This term, or
similar, refers then to correspondence bet-
ween two countries, usually covered by an
agreement. O ther 'co rrespondence' is refer-
red to as correspondence in transit or sim-
ilar.

Transportation of M ail

O riginally, transportation was by means o f
a postman , usually a farmer or his farm-
hands, who walked on foot or travelled by
horse-drawn carriage. Wh en faster delivery
was required, the mail was carried by a post-
man on horseback. So-called "posthem-
man" were normally responsible for the
transportation of mail. These were farms
which had been made legally responsible
for the transportation o f mail from one
such farm to another, two to three Swedish
"m il" away (equivalent to some 2o to 3o
km) along a route that had been set out in
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Double rate lette r sent 3 June 1858 from Stockhol m to Fredrikshall, Norway. This rate was 16 skilling banco.

Brev av andra viktklassen till Norge 1858.

detail by the General Post O ffice.
It was a step forward when stage-coaches

were introduced. In Sweden , these were
mainly used for transportation between
Stockholm and some of the larger towns.

H owever, the really great step forward in
the development o f land transport came
with the railways. In Sweden , mail was
transported by rail for the first time in De-
cember 1856 between Malm and Lund . O n
6 December 1859, the first special mail car-
riages were put in daily traffic between Goth-
enburg and Töreboda. Complete travel-
ling post o ffices were not introduced un til
February 1863, some time after the railway
line between Stockholm and Gothenburg
had been opened in its ful l length in 1862.

W hen discussing sea transport of mail, it
is sim pler to keep the English terms for
some concepts. In English terminology, a
packet is a vessel owned by the Post O ffice
or the Navy, or p rivately owned and trans-
porting mail under contract to the General
Post O ffice. Packets had to follow estab lish-
ed routes and had to stick to a fixed time-
table. Vessels transporting mail only

occasionally for the General Post O ffice or
in traffic to remote countries where there
was no packet service, were regarded as ships
and the mail conveyed by them was called
ship mail. Letters sen t as ship letters nor-
mally had lower postage than packet letters.

In American terminology, vessels in traf-
fic on an established route and following a
fixed timetable were often also called pack-
ets.

Lett er Numbers and Lett er Bills

In the very early days of the General Post
O ffice, it was decided that all letters sen t
from one Swedish post office to another
had to be listed on a letter bill. Each letter
was given its own consecutive number (in
Swedish "ka rteringsnummer") on the letter
bill. This letter number was also written in
the upper right hand corner of the letter it-
self. The weight of each letter and the name
of the addressee were also en tered on the
letter bill, which was then sen t together
with the bundle of letters to the destination
post office.

SV EN SKA FRI M ä RK ET 150 A R 9



-

" a

- .

.· -
, ; 4

i

.. t oo, ,

Fu lly prepaid single rate letter sent from Sto ckh o lm 23 Apri l 1858 to Åbo , Fin land .
Th is rate was 2o skil ling banco wh ich took the letter to destination .

Brev av första viktklassen till Fin land .

The names of the addressees of all letters
were also listed on the letter bill sen t bet-
ween the exchange post offices in Sweden
and those abroad. H owever, on " Decem-
ber 1848, the Postmaster General app lied in
writing to the Government for permission
to abolish the listing of the names of the
addressees of non-registered letters to Nor-
way and other foreign coun tries, as was now
common practice abroad. Th is would also
save a considerable amount o f tim e at the
exchange post offices in both Sweden and
H amburg/ Stralsund . The Government
approved the proposal on 22 December
and it was tentatively implemented from r'
Ap ril 1849, to continue until further notice.
From then on, non-registered letters were
listed on letter bills under two main
headings on ly, namely as prepaid and un-
paid letters. These two groups were then
sub-divided in to weight classes. The num-
ber o f letters under each of the two main
headings was also shown.

The names of the addressees on domes-
tic letters ceased being listed when stamps
were intro duced in 18s5. It would appear
that domestic post offices then also stopped
listing addressees' names on letter bills sent
to the Swedish exchange post offices. This
was logical as it only involved transporta-
tion between two Swedish post o ffices.
From the above, we can conclude that let-
ters with numbers in the top right hand cor-
ner, franked with skilling banco stamps and
among others, sen t from Sweden to Fin land
are likely to have originated at a foreign , for
in stance the Finnish exchange post offices
at Eckerö or Torneå.

In some count ries, the letter number
was written on the back of the letter. H ow-
ever, it would seem that most coun tries did
not list addressees' names at all, and conse-
quently their letters were not numbered .
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Postage and M ethod of Payment

It is importan t to note the difference bet-
ween internal postage and domestic postage
or simi lar terms. Until r July 18s5, the
Swedish domestic postage was based on
weight as well as distance. Wh en a country
entered into a postal agreem ent with an-
other country, it often became necessary to
estab lish an in ternal postage rate that was
not based on d istance but was valid from
the exchange post o ffice to anywhere in the
country. This rate on ly app lied to the ex-
change o f mail covered by th is particular
agreement. A typical example is the agree-
ment of 1852 between Sweden and Prussia.

Single rate lette r sen t 18 M arch 1858 from Stockho lm
in closed m ail to the t ravelling post o ffice between
Paris and Q uievra in where the mail bag was opened
and the lett er d irected to M arseille.

W hen the letter arrived in Marseille the receiver had
m oved to N ice, then in Italy. The letter was therefore
red irected to N ice at an ext ra postage o f sdecimes
marked on the letter in the French way with so m e-

th ing that looks more like S than 5. These 5 decimes
were ent irely a French postage.

Brev av första viktklassen , skickat i slu ten säck till
Frankrike, vidaresän t till Italien.

Th is agreement set the Swedish internal
postage at 2 l/ 2 Silvergroschen , i.e. 7 / 2 skil-
ling banco, whic h became the postage bet-
ween Ystad and all Swedish destinations.

O riginally, in the case o f exchange of
mail between two neighbour ing countries,
the sender was required to pay for transpor-
tation of the letter to the common border
but could not pay to have it conveyed
further. Ins tead the addressee then had to
pay for transportation in h is own country.
An example of this is the in ternational ex-
change of mail between Sweden and the
Danish states, i.e. the Kingdom of Denmark
together with the Dukedoms o f Schleswig,
Holstein and Lauenburg. In th is case, un til
1844, postage could on ly be paid to the
Swedish/ D an ish border. Later it became
possible for the sender either to pay the full
postage or to let the addressee pay (if the re-
ceiver refused to pay, the letter was return-
ed). It was, as before, possible to pay only
to the common border, i.e. to the exchange
post office in the foreign coun try.

Tables showing all postage rates in force
for letter correspondence with foreign
countries were issued at irregular in tervals.
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The following were used in the 185o' s:

Post-Porto-Taxa för Utrikes Brefvexlingen av
7 decemb er 1847. Effective r' Jan uary 1848.

Porto-Taxa för Brefvexlingen m .m . från
Sverige till nedan näm nde Länder och O rter
av 29 juli 1853. Effective r Sep tem ber 1853.

Por to-Taxa för Brefvexling m .m . från
Sverige till U trikes O rter av den 28 okt ober
1858. Effective r' J an uary 1859.

The rate tab les were con sidered to be cur -
ren t on the day of issue but m any addit ion s
an d changes were subsequently m ade and
issued . Th ese were p resen ted in the o fficial
circu lars, distribu ted to all post o ffices.

An excellen t sum m ary of rates is p re-
sen ted in the book 'Swedish Letter Rates to
Foreign D estin ation s 1855- 1895'. Th e three
rate tab les m en tioned above, all circulars
with rate ch anges, as well as th is book, are
availab le in th e library o f the Stockholm
Post Museum .

The postage rates from Sweden to the
postal areas covered by th is art icle are li sted
in the tab le. They are exp ressed Ill skillm g
ban co an d the use o f the m ost com m on
route is assum ed .

(a) If the m axim um d istan ce between the
despatch ing an d receiving post o ffices
was 20 (Swedish) m il.

(b) Betw een Swedish and D an ish towns sit-
uated along the Sound (O resund).

(c) Applicab le if the postage was paid to th e
Finn ish/ Russian border on ly.

(d), (e) an d f) W hen the d istance between
the post o ffice o f en try in to the GAPU
and the destin ation post o ffice was less
than IO, between IO and 20 , or m ore
than 2o Germ an (geograph ic) m il.

Terminology used

Although term s such as England , Storbri-
tan n ien (Great Britain ), etc. were used Ill

Swedish p ostal docum ents, the full n am e in
Swedish was D et Fö renade Kon ungariket
Storbritan n ien och Irland (the U nited King-
dom ). In form al con texts, the British
au th orities an d o thers used th e full n am e,
the U nited Kingdom , but in less form al
con texts the abbreviations, th e U K or on ly
U K, were an d are o ften used . In th is article
I h ave used the wor d Storbritann ien (Great
Britain) in stead of the full nam e. H opefully
the Irish will forgive m e.

Internat ional Postage Rates

Country N ormal Rate Special Rate

N orway 8 sk/ lod 4 sk/ lod (a)

D en m ark : Kingdom 12 sk/l od 6 sk/l od (6)

Sch leswig 12 sk/ lod

H olstein 14 sk/lod

Lauenbur g 15 sk/lod

Russia/ Fin land 2o sk/lod IO sk/ lod (c)

Germ an-Austrian Postal U n ion 18 sk/l od or (d)

21 sk/ lod or (e)

24 sk/lod (f)

France 24 sk/ lod

Great Britain 36 sk/l od

U SA 54 sk/ lod
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Some currencies are mentioned in the
article which may not be familiar to all
readers. O ne o f these is the Prussian Sil-
bergroschen (Silvergroschen), abbreviated
Sgr. A lubisch (lubischer, lub sk, lubecker)
Schilling (in D an ish called lybsk skilling)
had the same value as a hamburger Schil-
ling and 4 lubisch Schilli ng corresponded
to 3 Silvergroschen. In the agreement of 1852
between Sweden and Denmark, all postage
rates were in lybsk skilling. During the
185o's, which is the period of time covered
by this article, 1 pun d (pound) in Great Brit-
ain was divided into 20 shillings (sh) and I

sh illing int o 12 pence (d).
Sometim es, and especially for letters

addressed to or in transit through the Ger-
man postal area, the weight unit had to be
the Prussian lo th, equal to a kölnisch loth ,
which was approx. 14.6 g. After the Germ an-
Austrian Postal Union had come into being
in 18so, it was agreed that the un it of weigh t
should be Zol lpfu nd, which was defined as
50 0 g. As a consequence, 1/32" of a Zo ll-
pfund was called a Zoll loth, which was ap-
prox. 15.6 g. The Danish lod was also ap-
prox. 15.6 g but had no connection with the
Zollpfund.

Conclusion

The above covers mainly the direct ex-
change of mail between Sweden and a num-
ber of other coun tries which had entered
into b ilateral agreements with Sweden . Mail
to all other areas had to pass through one
or more of these countries, usually Den-
mark en route to H amburg. The many for-
eign post offices in H amburg made it pos-
sible to receive mail from, and send letters

to, many parts o f Europe. H amburg's own
post office (StadtPostAm t), together with
the Prussian and the D an ish post offices
there were the main transit offices for Swed-
ish mail.

Most o f the intercontinen tal mail traffic
had to pass through Great Britain . The
most common routes to Great Britain were
via Stralsund or Stett in ("via Prussia") or via
Denmark and H amb urg ("via H amb urg")
and then onwards via O stend in Belgium to
Great Britain. From there, mail was convey-
ed by packets to large parts o f Asia and to
Australia, as well as to South and North
America. If there was no packet route, it was
usually possible to send letters as ship mail
by irregular sh ipping routes. O ther
countries with extensive in tercontinental
mail traffic were France and the Nether-
lands, but neither o f these offered as many
possibilities as Great Britain .

Let me finally try to give an example o f
the enormous development o f the in ter-
national m ail traffic from a time 1 years be-
fore the first adhesive postage stamps came
into use in Sweden un til 15 years thereafter.
In 184o, the C unard Line, the most famous
among the many transatlan tic sh ipping
lines, began to carry mail between Great
Britain and North America using two or
three steamships, which together made
eight return crossings during the latter part
of the year. In 185o, eigh t C unard steam-
ships operated on the same route and made
together aro und 4o crossings. In 186o, there
were around 5o crossings and, in 1870, a
great number of sh ips were in traffic on the
route, making together more than n o return
crossings, i.e. more than two per week.
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