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Även detta nrunmer av sliLLSKAps posr behandlar det omfattande
ämnet "Postens penningtransporter i iildre tid". Häri göres ett forsök att
på ett enkelt sätt redovisa vå4 mynt och sedlar undei åren 1636-1g73.
Huvudämne denna gång iir oppen och sluten rekommendation.
I förra numret efterlystes ett rekommenderat 1600-talsbrev, och från vår
förfiiateli-specialist Erland Brand har nedanstående brev inkommit.
Brevet tir sänt 1634 ffin den svenske postmästaren i Frankfurt am Main
Johan von den Birghden, till Exce[ensen Axel Oxenstierna.
Betydelsen av "Recommendire" vid denna tid tir under utredning.
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Från daler till skrot och korn.

I naturahushållningens forna Sverige var det ont om pengaf. Vanligwis

byttes tjänster och lÖnen bestod oftast av olika naturaformåner. Kontanta

-.a"t äåste lindå sändas och det siikraste sättet var att anlita posten.

Det avslöjades dock lätt om ett brev innehöll mynt, ofta av olika storlekar

och vikt. biirfOr drabbades posten tidigt av bedriigeri och rån.

På grund av de många stöldema infordes 1692 förbud mot att såinda peng-

r ön unara viirdeföremål i vanliga brev. Postmästaren måste se innehållet

ochrelammendera brevet. För en extra avgift för inliimnaren av 1 öre.

S veri ge hade låin ge ett komplicerat myntsy§tem med (fti'rutop de exklu siva

guldriynten) mynt i silver och koppar, som skiftade i vtirde på grund av

öiitu -finga av ädel metall. Ibland försvann mynten urrörelsen då de var

mera v?irda som metall lin som mynt.
1644 kom de stora plåtmynten som förbistrade tillvaron för det svenska

folket genom sin storlek och tyngd. Ett 10 dalers "silvermynt i koppar"

vägde tlex. niira 20 kilo. Med anledning diirav blev Sverige ett av de forsta

låln-derna i viirlden som införde sedlar som lppresentativ ör mynt.

Enl. kungörelse 1849 besttimdes

att, ntir ett störe antal mynt skulle

sdndas tin vad som med sökerhet

kunde förvaras i ett brevkuYert,
det ålåg avsöndaren att anskaffa

en påse i brunt skinn- Påsenfris'
tes vid det rekommenderade
brevet, påvilket avstindaren bör
ha ant e cknat " en P ås e medfö li er " .

V i d öpp e n r ekomme ndatio n s htll e
beloppet anges På utsidan, och

hogsta vikt av sådan Påse Plus
brev var 100 lod eller I 3 30 gram.

Hör ses enlitenmYntPåse (12 cm

hög), som inneluillit 25 Rdr sil-
veftnynt.

Sönd som rekommemnderat

fribrev från Stockholm till
befallningshavande i Hernö-
sandl876.



DALER
Silvermynt, som från 1534 ända dn 1871 förblev så gon som oföriindrad
till silverhalt och vikt, bildade under hela denna tidletalningsenheten i
sveriges myntsystem. viirdet iindrades dock under åren, då nla tiiläggs-
b.eteckningar kom till, såsom 1834: I riksdaler specie var liki meafi?
riksdaler banco eller 4 riksdaler riksgiilds.
1855 utbyttes riksdaler riksgiilds (rgs) mot riksdaler riksmynt (rmO.
1873 utbyttes riksdaler riksmynt mot kronan.
MARK

P.J q:! | mark på 1 daler- Den präglades i 1,2 och 4 marksmynt.
Från 1534 varmarken sveriges vanligaste viixelmynt, men undantriingdes
helt av riksdalern och skillingen 1766.
ORE
Det gick 8 öre på 1 mark och32öre på 1 daler.
I medeltidens skandinavien var dre namnet på en vikt och ett riiknemynt,
vilka båda delades i 3 örnrgar.
Gustav vas alät 1522 slå I -ören i silver, det största i landet slagna myntet,
tllrj{glgyntades_I534. t776 byttes ören mot skilting banco.
SKILLING BANCO

P:j -gr.t 
12 runstycken pä I skilling och 48 skillingar på 1 dater.

1776 bynes ören i silver mot skillingar i koppar.
l^llf gplgr skillingmyntningen och ören åtärkommer som vrixelmynt.
GULDMYNT

]16! nradades GIILDGYLLEN i rundmynt och klippingar
19! prAdades GULDDUKATER, små rundmynt varaaia 7 daler st.
1868 präglades GIJLDKAROLINER, gångbara även utomlands.
l[i atttudes inga fler guldmynt, vi fick nöja oss med kronan.
SILVERMYNT se DALER
KOPPARMYNT
infördes av Gustav rI Adolf. De första mynten var av kopparplåt och

$!$es "kiippingar"; de klipptes iru och vägdes vid betalning.
1627 praglades runda halvören och ören.
1644 utmyntades de jättelika plåtmynten dtir i0-dalern vägde 19,7 kilo.
1776 upphörde plåtmynten att vara betalningsmedel i ailm-tinna rörelsen.
Skillingmynten började anviindas detta år.
SKROT och KORN
Från bödan var skrot beteckningen för en avhuggen bit metall, påden tiden
då betalningen erlades med klippta bitar av iiora kopparplåtmynt, s.k.
klippingar. Senare betydde skrot ettmynrs bruttovikt.
Korn var beteckningen för mynters nettoinnehåll av ädel metall.



TRANSPORT SEDLAR
Före 1 745 anviinde s systemet med tr ans p o r t s e dl ar, ett slags depositions-
bevis varpå intygades att en viss namngiven person insatt en viss surlma
pengar. Detta var en föregångare till öppen rekommendation och 1873 års

assurans med uppriikning. Penningtransaktioner av dena slag krävde
personlig instiillelse på bank eller pos&ontor. Se exempel på nästa sida.

SEDLAR "pappersmynt".
1745 började små sedlar att ges ut som anviindes som betalningsmedel.
Högsta valör var 12 diler silvermynt.
1831-1901 utgavs ett stort antal sedlar av olika valör, av slutligen 27

enskilda banker.
FALSKA SEDLAR
Tillverkning av falska sedlar "efterapningar" bestraffades i äldre tider som
falskmynteri, d.v.s. med hiingning.

Specifikation över innehållet i ett öppet relcommenderat brev 6 aug. 1829,

somvisar att sedlar över 5 ril<sdalersvörde angavs mednr ochtryckdatu.rn.
Sedlar under 5 rdr, endast med antal och su,twna:

l

!

I

!

I st: Bco sedelNo 161.42. d.4 april 1829
4 st Dito av 12 skillins
Dtirunder 4 sedlar ril<sdalerrtksgdld d; 10:- 40:'
Då rtksgtild var vörd endast 213 av banco, blev vördgtu,*r*

10:-
l:-

26:32
37:32
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Transportsedel avstind den l0 okt. 1720, och av innehållet framgår att
"Högwtilborne Hr Baron och landshöfdingen Petter Scheffer behagade
betahla till Claes Henric Edrnan2220:- rilcsdaler silvernrynt..."
Enligt reglerna skulle postmbtaren efter kontroll av det inltirnnade
beloppet, underteckna sedeln med sitt nrnn. För stikerhets skull har
skrivits "Transporteras påVördepost" till Claes Henric Edtrun.
Meningen med denna sedel var att de l<ontanta medlen ei sändes med
posten, rönriskenvar för stor, utanpengarna togs om hand av en statlig
tjöruteman som landshövdingen utsett. På sedeln slcrevs "Ex originali
vidi" vilket berydde "Jag har tagit del av och godl«int innehållet".

LThorneliw Supr. Int. Reg:stratiw



Öppen och sluten rekommendation
Detaljerade föreskrifter angående ö pp e n re komme ndatto n vid, försiind_
ning av vissa medel utfiirdades i Kungl. Brev 6 okt 1g24.

?., giillde niirmast-_pengar från rtinterierna. sedlarna skulle jiimte
förteckning ltimnas till postmäsraren, som hade att kontrollera uetoppei
tiilsammans med en av landshövdingen utsedd person.
De skulle båda i niryckllnsen bestyrka avliimnandet och uppriiknandet.
sedelbuntarna inlades i kuvert, som förseglades med rliniäriets sigill.
sedan följde den sedvanliga tehandlingen inom poswerket: omsnöning
med gott segelgarn i dubbelt kon och ftrsegling Åed postkonrorets sigill
I vtintan på att posten-skull9 avgå, förvamdeidessipenningpaket i"ftx
pos&ontoret anskaffade jiirnkistor. Nycklarna innehades av posuniistaren
och lantråinnnåistaren.

"Fö-r vinning av ersäturing" vid brevets förlust, skulle avsåindaren upprätta
en.förteckning diir sedlar över 5 riksdalers viirde, dess storlek, norl-",
och data anges. De mindre sedlarna endast till antal och summa.
I en kunglig forordning 1la9 skiljes for forsta gången pä ojpen och
sluten rekommendation. Förutom vanlig befolori--ngsävgiff och rek_
avgrft inördes en siirskild assuransavgift. Detta tcarittiritaras av att
rekavgiften var en god sportlerinkomst för postuästarna, som man vid
denna tid inte var beredd att helt dra in. 

"

Bgkavgiften som i sin helhet betalades av avsiindaren uppgick rill 12
$<illing bco för sluten rekornmendation och 16 skilling uöd nir öppen.
Den tillkommande assuransavgiften var 1 skilling for-var 100 riksdaler
som inneslöts i brevet.

under perioden 1850-1864 fick posten in 7g7.000 riksdaler banco i
assuransavgifter. Postens förluster efter avdrag för återvunna medel var
under sarnma rid 180.000.
För att uppmuntra folk aa såinda mindre belopp (upp till 100 rdr bco)
i slutna rek i ståilIe, ftili vanliga brev, s:inkäman igo6 avgirten för
dessa rek från 35 öre titl 24 öre.
Detta gjorde emellertid inte avsedd verkan bl a diirför atr reklamanterna

måste styrka sina ersätEringsanspråk genom edgång inför rätta.
Detta omstiindiga fiirfarande upphördJ 1 g7 1 då ärsä'ttnin g för förkommet
rekommenderat brev utan håinsyn tiil det rerktiga rffiibetalades med
50 riksdaier riksmynt.



På 1850-talet började man sända pengar med de talrika ångbåtarna som

kunde ta emot tunga kassakistor och som var säkrare än de mer rånutsatta

landsvägstransporterna. Postportot ansågs för dyrt för tunga försändelser.

Kungl. Maj:t förordnade 1850, att avgiften för bevis över inlämnade

rekommenderade brev och lösen för sådana brevs utlämnande från
postanstalt, skulle indragas tiii postkassan (1 öre som hittills gått till
postmästaren).
Nu bestiimdes, att tr,vckta blanketter till sådana bevis skulle anskaffas

genompostens försorg. Blanketterna skulle vara av olika beskaffenhetför
slutna ochför öppna rekbrev.
Från och med den 1 april 1850 fick inliimningsbevis angående

rekommenderad förslindelse udtirdas endast på sådan biankett. Samma fu

den 12 juli anskaffades siirskilda blanketter till inltimningsbevis för
rekommenderade fribrev.

Det förklarades också att fribrevsberättigade iimbetsmyndigheter och

tjtinstemiin var berättigade att vid behov på postkontor iniiimna öppna rek,

vilka skulle uttagas frln samma pos&ontor. Ansvarigheten blev den-

sarilna som för andra rekommenderade ftirsändelser.
Generalpoststyreisen hade tidigare gion giillande, att postverket mottog

endast sådana öppna rekommenderade förslindelser, som skulle befordras

med post till annan ort. Om postmästare mottog "lokala assl' och liimnade

inliimningsbevis försådanförsiindelse, hadebevisetingenofficiellegenskap
och postverket hade i detta fail inte någon ansvarsskyldighet.

1873 talade man inte liingre om öppen rekommendation av brev, utan

assurans meduppriikning. Betriiffande sigilleringfordrades förvanligarek
endast ett lacksigill, medan assurerad försändelse som uppriiknats skulle

tillslutas med feln sigill, tre av postkontoret och två av avsändaren.All

lackförsegiing av rekbrev utan pengar eller viirdesaker slopades 1881.

Under åren 1850-1864 ökade den kommersiella aktiviteten i landet.

Assbeloppen sreg under perioden från 178 ti]|ln3 miljoner rdr bco.

(1875 uppglck aisbetoppen titl 563 milj 1« och 1901 till 1.251 milj kr).

Under ovänstående period, 1850-64, kunde bankernainte hjälpa dem som

behövde överföra pångar tiil andra orter. Det fanns endast bankkontor på

25 orteri landet (enaait 1 kontor i norrland), medan posten hade c:a 125.

Man kunde inte heller umgås med bankkontoren per post, penning-

transaktioner krävde alltid personli g inställelse.



Ett bedrägeri med oväntad upptösning.
under 1600-ta1et vardetmånga som sände pengaroch viirdesakerutan att
rekommendera breven, kanske diirför att de inte kiinde till lorfaringssättet
eller för att de helt enkelt litade helt på posten.
Tyviirr var det inte ovanligt att brev som såirbehandlades med rekommen-
dation iindä kom borr Någon kvittering förekom vanligwis inte varken vid
inliimning eller utliimning av rek.
Eu iirende angående ett förkommet brev som inre varrekommenderat ger
oss en viss inblicki de postala förhållandena vid denna tid.
Den23 september 1683 hade borgmästare Printz i västerås sänt ett brev
till borgmästare Martin Bunge i stockholm. Det innehöll en assignation
(anvisning om utbetalning) på riksbanken av 1680 daler kopparmynt.
Bunge uppmanades i brevet att ra ut pengarna i plåmynt från banken och
överliimna dem till Amiralitetet (se Transportsedlar).
Denna transaktion måste enligt giillande regler genomföras av ettpersonligt
ombud för Printz. Bunge visste inte att brevet skulle komma. Diirtör
efterfrågade han det inte heller.
I stället instiillde sig en oärlig person på postkontoret och begiirde att få ut
brevet. Han hade blivit medveten om dess existens och om att det inte var
avhämtat, genom att studera den uthiingda örteckningen över ej efrer-
frågade brev (den överblivna kanan).
Inte förriin Printz skrev till Bunge på nyn och undrade varfdr ?irendet inte
blivit ufön, började denna forska i saken. Efter att hakontaktat åkare som
brukade åta sig forsiing av plåtrnynt titl och från riksbanken (hiir giillde det
tonvis), kom han fram till att den brottslige var en tidigare hos honom
anstiilld person. Huvudpar:ten av pengarna kom tillriitta.
Eftersom de stora mynten var så i ögonfallande och svåra att transportera
hade kopparmynren den goda egenskapen att de var lättare att spåra iin
sedlar.

SPORTLER (fr. lat. sportula. gåva) laglig ersättning som tjåinsteman
(siirskilt förr) uppbar fdr privatuppdrag i dåinsten.
Allt ffin 1636 utgjorde s. en väsentlig del av postmästarens löneformåner.
De omfattade avgifter för -mottagande av brev före och efter fastställ-
da öppettider, -mottagande och utltimnande av rekommenderade brev,
-bestiillning av brev till landsbygden.
Från ca 1750 även avisering av ankomna paket, samt provision på
tidningsprenumerationer. Sportler avvecklades succesivt efter 1 849.


