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.............. De Omkostninger, som gjøres paa Post
breve, overballunceres ellers af den store Nytte 
og Herlighed, som Posters Stiftelse haver tilveje
bragt. Thi i gamle Dage maatte man med stor 
Bekostning affærdige egne Bude og Brevdragere, 
og naar man ingen Ævne havde dertil, kunde 
heele Maaneder, ja Aar gaae bort, førend en Ven 
kunde faae Tidende fra en anden.

Ludvig Holberg i sin 142de Epistel.

I.

Samfærdselsvæsenet fer Postvæsenets 
Oprettelse.

Postvæsenets Oprettelse har overalt i Verden 

været en naturlig Følge af den fremadskridende 
Kultur, der, naar den har naaet en vis Grad af Ud
vikling, har fremkaldt Fordringen om et regelmæs
sigt Samkvem. Men forud herfor gaar Statsstyrernes 
Trang til en ordnet Forbindelse imellem Regeringens 
Sæde og de enkelte Provinser, en Trang, der har 
gjort sig gjældende overalt og kan spores langt til
bage i Tiden. Allerede Oldtidens Statsstyrere have 
følt Nødvendigheden heraf og truffet hertil sigtende 
Foranstaltninger. I China og Japan, i Persien og 
Ægypten holdtes ridende Bude, der paa visse Sta
tioner skiftede Heste. Grækerne havde deres Heme- 
rodromer eller Løbere og Romerriget sine Kurerer 
og Senatsbud o. s. v., men alle disse Indretninger 
vare kun til Brug for Statsmagten og bare ikke 
Spiren til det moderne offentlige Postvæsen i sig.

1
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Oprindelsen hertil træffe vi først i Middelalderen, 
da den paa flere Steder opblomstrende Handel og 
stigende Oplysning i Forbindelse med Staternes bedre 
udviklede Administration kræve en regelmæssig Brev
befordring. Man ser da Postforbindelser etableres 
dels af Statsmagten dels af Handelsforbund og viden
skabelige Institutioner, ligesom ogsaa flere større 
Byer knytte regelmæssige Budforbindelser med hver
andre.

Universiteterne i Jena og Helmstad holdt i det 
14de Aarhundrede egne Bude til Befordring af de 
studerendes Korrespondance ’), og det samme var 
allerede i det 13de Aarhundrede Tilfældet med det 
berømte Universitet i Paris, der endogsaa paatog sig 
Besørgelsen af privates Breve2). Formedelst Hanse- 
forbundets Stiftelse og deraf flydende Nødvendighed 
af regelmæssig Forbindelse imellem de heri del
tagende Stæder indrettede Kjøbmandsstanden i Tysk
land efterhaanden flere Budforbindelser, og i det 
14de Aarhundrede finde vi her en vidtstrakt Post
gang bragt i Stand. Fra Hamborg gik en Budlinie 
over Lybæk, Rostock, Stettin, Danzig og Königs
berg til Riga og i nøje Forbindelse hermed en Bud
linie fra Hamborg over Bremen til Amsterdam og 
over Celle og Braunschweig til Nürnberg. Fra Nürn
berg gik Bude til Wien, Leipzig, Breslau, Salzburg, 
Stuttgart etc. og fra Køln til Holland, Aachen, Augs
burg og Nürnberg. Bestyrelsen af disse Budforbin
delser var selvfølgelig i Skabernes, nemlig Kjøb-

2) H. Stephan, Das Verkehrsleben im Mittelalter, i F. v. Raumer, 
Historisches Taschenbuch, 4. Folge, 10. Jahrgang, S. 412.

2) Chr. Bruun, Anm. til Holbergs 142de Epistel. 
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mændenes, Hænder; men disses Overmod og For
dring paa ubetinget Efterlevelse af de af dem givne 
Anordninger foranledigede, at Stædernes Øvrigheder 
efterhaanden uden Betænkeligheder eller Forkla
ringer erklærede Budindretningerne for Stadsanstalter 
og overtoge Bestyrelsen af dem. Budene benævntes 
herefter Stadsbude og bare som Skilt Byens Vaaben. 
Efterhaanden antoge selv de mindre vigtige Stæder 
saadanne Bude. Herved opstode vel organiserede 
Forbindelser fra By til By, og disse benyttedes nu 
ogsaa af Rigsstænderne og Fyrsterne, der ved Hjælp 
af Kancellibudene lode Brevene bringe til nærmeste 
Bys Magistrat, der lod dem viderebefordre. Flere 
Rigsfyrster og Stæder havde ogsaa i Fællesskab eller 
hver for sig Faktorer paa bestemte Steder, hvor 
Forsendelserne da afleveredes. Men alle disse Insti
tutioner manglede, bortset fra, at de ikke vare for 
alle og enhver, Ensartethed, Paalidelighed, Regel
mæssighed og Autoritet, overhovedet en offentlig 
Anstalts Rettigheder og Pligter1).

Af større Betydning for den private Korrespon
dance i Tyskland vare de af de omrejsende Slagtere 
etablerede Forbindelser. Disse saakaldte Slagter
poster bleve meget benyttede endogsaa af Fyrsterne 
og Øvrigheden. De synes at have været fuldstændig 
organiserede Postforbindelser med visse Dage i Ugen 
til Expedition af Brevene og bleve i deres Begyn
delse meget begunstigede. Slagterne, der vare kjø- 
rende, tilkjendegave deres Ankomst ved at blæse i

J) W. H. Matthias, Über Posten und Post-Regale, I, 91, 93 f. 
H. Stephan, anf. St., S. 411 f. 

1*



4

et Vald- eller Jagthorn, hvilket Signalsystem ind
førtes ved det taxiske Postvæsen i 1615 og siden 
over hele Tyskland, hvorfra det ogsaa har forplantet 
sig til Danmark. Efter Oprettelsen af det tyske 
Rigspostvæsen konkurrerede Slagterne stærkt med 
dette, og endnu i 1637 udstedtes et Forbud mod 
Slagterposterne1).

I Slutningen af Middelalderen oprettedes i flere 
europæiske Lande Statsposter, saaledes i Frankrig 
ved Forordning af 19. Juni 1464, i England 1481, 
fremkaldt ved Krigen med Skotland, og mellem Wien 
og Italien af Kejser Frederik III (1440—93); men 
disse Poster vare alene bestemte til Befordring af 
Regeringssager2).

IDanmark blev der under Christian II gjort et 
Forsøg paa at indrette et Slags Postvæsen, idet der 
i hver Kjøbstad blev beskikket 2 eller 3 Løbere til 
at løbe med Breve, og som berettigedes til at tage 
for hver Mil, de løb med Brev, baade Sommer og 
Vinter 2 Skilling af dem, der udsendte dem, hvilket 
sés af denne Konges verdslige Lov Cap. 63.

At denne Foranstaltning — om den nogensinde 
er iværksat —, som af tidligere Forfattere antaget, 
skulde have vedligeholdt sig, uagtet Lovbogen ved 
Frederik Is Tronbestigelse blev sat ud af Kraft, er 
mere end tvivlsomt. I Tegneiserne for 15393) findes 
en Meddelelse om, at Anders Lauritsen, Borger i

’) W. H. Matthias, I, 96, II, 301. H. Stephan, Geschichte der 
preussischen Post, S. 14.

2) Matthias II, 4, 68. Wm. Lewins, Her Majestys Mails, S. 20. 
Dan. Mag. 3. R. VI, 206.
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Kjøbenhavn, som bor i Set. Peders Sogn og Stræde, 
har sagt Tjeneste for et „løben Bud“ og skal ikke 
have uden 4 Sk. for hver Mil. Saafremt man turde 
antage, at dette Bud var ansat for at løbe med Brev 
for enhver, der ønskede det og vilde betale ham 
efter den fastsatte Taxt, laa det nær heri at sé Chri
stian Ils Anordning som bestaaende, om end med 
en forandret Taxt, men dette gaar næppe an. I 
Tegneiserne staar der nemlig lige efter ovennævnte 
Meddelelse indført 3 Breve til Embedsmænd i Jyl
land, med hvilke Breve det hedder, at’Anders Lau
ritsen Bud Søndagen post Anthony blev affærdigetT), 
og der maa saaledes ved „løben Bud“ forstaas et af 
Regeringens Bude, hvilke senere ville blive omtalte.

Der findes heller ikke i det 16de Aar hundrede 
omtalt andre Foranstaltninger til Breves Befordring 
her i Landet end dem, der vare indrettede af Rege
ringen til dennes eget Brug. Befolkningen var hen
vist til selv at sørge for sine Breves Befordring, 
hvilket for deres Vedkommende, som ikke havde 
Raad til at holde eget Postbud, kun kunde ské lej
lighedsvis ved rejsendes Hjælp.

De Foranstaltninger, der vare trufne til rej
sendes Befordring, vare imidlertid meget tarvelige 
og skulde ikke bidrage til at forøge deres Antal. 
Vejenes daarlige Tilstand, Mangel af gode Broer 
m. m. gjorde, at Rejser langt hen i Middelalderen 
kun kunde foretages til Hest. Vognmandslav med 
Forpligtelse til at befordre de rejsende for en vis 
Taxt omtales i Christian Ils gejstlige Lov Cap. 80 
som en Foranstaltning, Kjøbstædernes Magistrater

i) Dan. Mag. 3. R. VI, 207. 
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skulde sørge for1). Disse Vognmandslav have dog 
næppe holdt sig ret længe, hvorimod det synes 
fremdeles at have været Kjøbstædernes Pligt ikke 
alene at sørge for Befordring til de rejsende, men 
ogsaa for Herberg til dem. Den 20. Marts 1555 ud
gik der nemlig, foranlediget ved en Klage fra Magi
straten i Middelfart, Kongebreve til Kjøbstæderne 
over hele Danmark, at de herefter ikke skulde be
fordre nogen med Vogne og Færger, indlægge dem 
i Herberg eller underholde dem med Mad og 01, 
uden naar Kongen, Dronningen eller Hertug Fre
derik drog derigjennem, eller der kom nogen med 
Kongens Pasbord, underskrevet med Kongens egen 
Haand2). I et Brev til Magistraten i Odense af 
17. April s. A. meddeltes det tillige, at Kongen, for 
ikke at besvære Undersaatterne, i Fremtiden ikke 
vilde udgive saa mange Pasbord som tidligere. Til 
Gjengjæld herfor skulde de sørge for, at der boede 
Vognmænd i Byen, som vare forsynede med gode 
Heste og Vogne til for Betaling at befordre vejfarende 
Folk. De skulde bestemme, hvor meget Vogn- 
mændene maatte tage for hver Mil om Vinteren og 
Sommeren. Hvis nogen klagede over, at han ikke 
kunde faa Vogne for en skj ellig Pris, saa Kongen 
sig nødsaget til at besvære dem med Pasbord igjen3).

*) Af historiske Efterretninger vides det, at der i det mindste i 
Kjøbenhavn har været Vognmænd i en ældre Periode, og af 
det i Prof. Molbechs »Nordiske Tidsskrift« H. 4 indførte Regn
skab paa Kong Hans’s Dronning Christines Udgifter sés det, at 
der i Aaret 1504 var Vognmænd i Slagelse, Ringsted, Kjøge 
og Odense.

2) Kancelliets Brevbøger 1551—55, S. 374 f.
3) Kancelliets Brevbøger 1551—55, S. 382.
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Denne Foranstaltning er imidlertid næppe bleven 
indført over hele Landet, hvilket først skete ved 
Christian I Vs Forordning om „Vogenmænd oc 
Fercgeløn“, der findes i hans store Recesz, anden 
Bog, Cap. XXIV; heri bestemtes det, at Lens- 
mændene med Borgmester og Raad aarligen ved 
Martini og Paaske, „ligesom Havren og Foret dyrt 
erw, skulde fastsætte, hvad der skulde gives pr. Mil 
for en Vogn. Efter denne Taxt skulde Vognmændene 
være pligtige at kjøre „og mere ej tage“, ligesom 
ogsaa Bønder, der vilde lade sig leje, skulde betales 
efter denne Taxt.

Ved denne Forordning fastsattes der ogsaa en 
Taxt for Færgemændene, og heraf fremgaar det, at
der var Færger

Taxten her var 4 ß for 
en Person og fra 6 ß til

I. Mellem Kjøbenhavn og Malmø.
— — og Landskrona.
— — og Helsingborg.

1 y for en Person med 
. en Hest. For en liden

Færge betaltes 2 Rdl. og 
for en Baad med 4Aarer 
li 2 Rdl.

II. Fra Rødby til Heiligenhafen.
- Gjedser til Warnemünde.
- Kalundborg til Aarhus.

Paa disse Ruter betaltes 
dobbelt saa meget som 
paa Ruterne under I.

HI. Mellem Helsingør og Helsingborg. 1 Paa disse Ruter betaltes
- Vordingborg og Falster. halvt saa me«et som 

I under I.

Færge væsenet synes forøvrigt tidligere og 
længe før Befordringsvæsenet til Lands at være 
bragt i Orden. Allerede 1556 tales om en bestemt 
Taxt for Færgemændene, og i et Brev fra 1551 siges 
det, at paa Gedzøer maa ingen andre holde Skuder 
eller Baade til at udføre Heste med end de i Gedsby, 
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som altid skulle holde 4 gode Færger færdige, hver 
saa stor, at de kunne have 12 store Heste paa én 
Tid, og dermed overføre Kongens Bude, Folk eller 
Heste til Tyskland, eller andre, som dér ellers vil 
over. Axel Wiffert, Embedsmand paa Nyborg, fik 
endogsaa i 1557 Ordre til at lade opsætte et Hus paa 
Sprogø, at alle, som om Sommeren eller Vinteren 
kom dér paa Landet, kunde faa et Værelse i samme 
Hus samt 01 og Mad for deres Penge1).

Saalænge Befordrings væsenet befandt sig i en Til
stand som den her beskrevne, hvortil yderligere kom 
Landevej enes Usikkerhed i Henseende til Liv og Gods, 
kan man forstaa, at Antallet af rejsende kun har været 
ringe. De eneste, der foretoge regelmæssige Rejser, 
vare Kjøbmændene, og disse bleve derfor ogsaa for
trinsvis benyttede som Postbude saa vel i Indlandet 
som til Udlandet. Boghandlerne, der i ældre Tider 
mest dreve deres Forretning ved Rejser, maatte be
fordre mange Breve, særlig til de ved fremmede 
Universiteter studerende Sønner af Landets vel- 
staaende Familier2). Under A. S. Vedels og Tyge 
Brahes Ophold i Wittenberg omtales det, at Simon 
Fragtkusk og andre bragte idelige Breve og Bud
skaber fra Danmark og tilbage igjen, og Bogfører 
(Boghdl.) Baltzer Kaus rejste hyppig til Wittenberg 
og var de unge Studenter en velkommen Gjæst3).

Adelen benyttede til Korrespondancens Besør
gelse sine egne Bude og synes til dette Brug at

i) N. kgl. Saml. Nr. 868 1. b in 4to, Fase. ID.
2; G. L. Baden, Afhandlinger i Fædrenelandets Cultur-, Stats-, 

Kirke- og Literair-Historie, I, 188.
3) C. F. Wegener, Anders Sørensen Vedel, S. 39. 
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have holdt særlige Tjenere, saakaldte Løbere, ikke 
at forvexle med de senere Dages Løbere, der løb 
foran Vognen. De vare i hine Dage et Slags Post
bude, der siden afløstes ved Hovningsbøndernes saa
kaldte Gangægter eller Løbedage1). Det er ogsaa 
antaget, at de Bønder, der beboede de mange en
kelte Bøndergaarde, som den Tids Sædegaardsejere 
ofte ejede udenfor det deres Sædegaarde nærmest 
tilliggende Bøndergods, endog i Landets andre Pro
vinser, ere bievne benyttede til at befordre Herre
mandens Breve2).

Kjøbstæderne saa vel som Herrederne, der jo 
maa have haft mange Forretninger at afgjøre med 
Begeringen i Hovedstaden, holdt sine egne Bude, 
bekjendte under Navnet Landstingsridere, hvilke 
hver fra sin By og sit Herred mødte ved ethvert 
Landsting for at modtage de Breve og Budskaber, 
der kunde være til den Jurisdiktion, hvorfra de vare 
udsendte3). Disse Landsting havde fra gammel Tid 
ikke blot dømmende Funktioner i egentlige Rets
sager, men vare tillige Provinsialforsamlinger eller 
Landdage, paa hvilke Provinsens Indbyggere kom 
sammen for at tage Beslutninger om alle Slags 
offentlige Anliggender. Oprindelig holdtes de kun i 
Viborg, Ringsted og Lund; men efter haanden fik 
Sønderjylland, Fyn, Laaland og Falster, Halland 
o. s. v. hver sit Landsting; de omtales særlig i det 
13de og 14de Aarhundrede, da de ordentligvis

’) Vedel-Simonsen, Familie-Efterretninger om de danske Ruders 
Adelsslægt, II Hefte, 214.

2) G. L. Baden, anf. St., 182.
3) G. L. Baden, anf. St., 176.
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holdtes hver 14de Dag, men de vedligeholdt sig 
endnu meget længere ned i Tiden1). Til disse 
Landsting kan man antage, at Regeringens Bude, 
som vi nu skulle omtale, ere gaaede, og at en 
Udvexling af Korrespondancen da har fundet 
Sted her. \

Regeringens Breve og Befalinger udsendtes vel 
i Regelen ved særlige Bude, saa vel i Indlandet som 
til Udlandet, men lejlighedsvis Besørgelse har Re
geringen dog ogsaa benyttet. Der findes saaledes 
f. Exp. en Meddelelse om, at et Kongebrev til Lens
manden paa Vordingborg i 1538 blev afsendt med 
nogle Bønder fra Fæmø, der havde været inde med 
en Klage2).

Under Frederik II og Christian IV holdtes 
til den udenlandske Korrespondances Besørgelse 
de saakaldte Enspændere, om hvem det imid
lertid siges, at de mange Gange rejste efter deres 
Magelighed, saa de ofte kom for sildig3). De gjorde 
ligesom Hofjunkerne Tjeneste under Hofianen, men 
med Aarssold og kun med én Hest4). De antages 
ikke sjælden at have været tyske Adelsmænd, der 
vare komne herind som Landsknægte, og forlenedes 
ofte med store Krongaarde, saaledes en Lauritz von 
Nürnberg i 1574 med Vinstrup og en anden med 
Birkendegaard6). Af en over dem udarbejdet For
tegnelse sés de at være avancerede til Stillinger som

*) J. E. Larsen, Samlede Skrifter, 1ste Afd., II, 233 f.
2) Dan. Mag. 3. R. VI, 206.
3) Suhms nye Samlinger I, 5 f.
4) Joh. Grundtvig, Medd. fra Rentekammerarkivet 1872, S. 153 f.
6) N. tgl. Saml., Nr. 868 1. in 4to, Fase. I.
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Kj øgemester, Hospitalsforstander, Slotsfoged, Kapi- 
tain og Sekretær i tysk Kancelli1). I en tidligere 
Periode ere de formodentlig kaldte Ridebude, thi i 
1546 forlenede Christian III „af synderlig Gunst og 
for tro Tjeneste“ Lauritz van der Mølle, „Vort Ride
bud“, med Fodbygaard i Sjælland2). Foruden at 
besørge Regeringens Breve besørgede de tillige de 
kongelige Personers private Breve. Dronning Doro- 
thea beklager sig saaledes i 1561 over, at hun som 
Enke ikke har Enspændere til sine Breves Befor
dring 3).

I Indlandet besørgedes Regeringens Breve af 
Kancellibudene eller Postriderne. I Følge nogle for
mentlig af N. Slange optegnede Efterretninger holdtes 
der under Frederik II 3 Kancellibude, hvis Forret
ning var at gaa et eller andet Ærinde ud i Staden, 
men mest at rejse omkring i Riget med Breve og 
Befalinger4). Antallet af disse Bude maa dog senere 
være blevet betydeligt forøget. Et saadant Bud var 
formodentlig den Claus Weyland, som paa sine 
gamle Dage efter Frederik Ils Befaling blev op-

> 
tagen i St. Knuds Kloster i Odense5). Paa Rejser 
i Indlandet bleve Kancellibudene — for saa 
vidt de ikke havde Tærepenge — i det mindste 
én Tid underholdte paa Kjøbstædernes Bekost
ning , hvilket fremgaar af de gamle Kæmner- 
regnskaber. De synes at have været meget for-

2) Joh. Grundtvig, anf. St.
2) K. Erslev og W. Mollerup, Danske Kancellireg. 1535—50, S. 299.
3) Gehejmearkivets Aarsberetning I, 118.
4) Suhms nye Samlinger I, 5 f.
5) Dan. Mag. II, 75 f.



12

dringsfulde, idet de ikke lode sig nøje med hjemme
brygget 01, men maatte beværtes med godt tysk 01, 
Kjøbstædernes bedste Beværtning for Rigets for
nemste Mænd l). Deres Befordring skulde dels Kjøb- 
stæderne dels Lensmændene sørge for, de sidste dog 
kun paa den Maade, at de tilsagde Kronens Bønder 
til at kjøre. I et Kongebrev af 20. Marts 1555 til 
Lensmændene, hvori det forbydes disse at besvære 
Kronens Bønder med Vognægt ved at laane Vogne 
baade til deres Venner og andre, „hvoraf nogle føre 
med sig saa godt som et helt Fadebur“, hedder det, 
at de heller ikke maa laane Vogne til Kongens egne 
Bude, med mindre de have Kongens Pasbord, under
skrevet med Kongens egen Haand2). Dette Brev er 
udstedt samme Dag som det Side 6 omtalte Brev til 
Kjøbstæderne, hvorved disse fritoges for at laane 
Vogne til andre end dem, der havde Kongens Pas
bord. Herefter maa man altsaa antage, at Budene 
kun have været berettigede til at erholde Befordring 
i Ærinder, der hastede, medens de i andre Tilfælde 
maatte gaa.

Man ser ogsaa, at der ofte i extraordinære An
ledninger træffes særlige Anstalter til Budenes hur
tige Befordring. Det meddeles saaledes 1531, at de 
af Frederik I i Anledning af en Melding om mis
tænkelige Troppesamlinger ved Grænsen mod Tysk
land udsendte „Kundskabere“ snart kunne ventes, 
da Kongen har ladet bestille „Postheste“ paa Vejen3). 
I et Kongebrev fra 1535, udstedt under Grevens

*) G. L. Baden, anf. St., 175.
2) Kancelliets Brevbøger 1551—55, S. 374.
3) N. dan. Mag. VI, 109.
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Fejde i Lejren udenfor Kjøbenhavn, hedder det om 
et Bud, at han er skikket „postvis“ at færdes her af 
og til med nogle Breve, og skulde Abbeden i Ring
sted fly ham Posthest til Antvorskov, hvorfra Lens- 
mændene skulde skaffe ham Heste og Færger lige 
til Haderslev2). I et Kongebrev fra 1549 befales det, 
at der, skal holdes Post „paa videre Besked“ i Ros
kilde, Ringsted, Sorø, Antvorskov, Korsør o. s. v. til 
Kolding2). I Maj 1554 gives der Ordre til at holde 
Postklippere3) rede paa Vejen imellem Kolding og 
Warberg Len, saalænge Rigsraaderne vare i Sverrig4), 
og endelig befaler et Kongebrev fra Marts 1555 at 
holde Postklippere mellem Kjøbenhavn og Nyborg, 
hvor Kongen opholdt sig. Denne sidste Befaling 
motiveres ved, at Lensmanden paa Kjøbenhavns 
Slot, Peder Godske, stadig skal tilskrive Kongen, 
hvorledes det gaar dér paa Slottet, og Lensmændene 
skulde, naar Peder Godskes Bud kom til dem med 
dennes Pasbord, strax skaffe dem god Befordring 
med Heste og Vogne eller Postklippere og under
holde dem med Mad og 01, saa de Dag og Nat uspart 
kunde komme frem. I et samtidigt Brev til Peder 
Godske betydes det ham, at han ikke maa udstede 
Pasbord, „uden det er med nogen synderlige Ærinder 
eller nye Tidender“, medens han i Ærinder, der ikke 
haste, skal lade en af Fodsvendene gaa og forsyne 
ham med Tærepenge5).

1) Dan. Mag. 3. R. V, 264.
2) Dan. Mag. 4. R. IV, 164.
3) Klipper eller Klepper — en rask, men uanselig Hest.
4) Tegn, paa alle Lande 1554, Fol. 393.
6) Kancelliets Brevbøger 1551—55, S. 377.
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Alle disse Befalinger give tydelig tilkjende kun 
at være udstedte i bestemte Anledninger og ikke at 
tilsigte varige Foranstaltninger. Dette synes der
imod at være Tilfældet med 2 kort efter i April 1555 
udgaaende Kongebreve, hvori der gives Befaling til 
at holde Postklippere til at føre Kongens Breve frem 
og tilbage mellem Kjøbenhavn og Kødby i Kjøge, 
Tryggevælde, Præstø, Vordingborg, Gaabense, Soes- 
mark, Maribo og Kødby og mellem Kjøbenhavn og 
Assens i Koskilde, Kingsted, Sorø, Antvorskov, 
Korsør, Nyborg, Odense og Assens. Ved Gaabense 
Færgested skulde Lensmanden paa Vordingborg holde 
en Færge, og det samme skulde Tolderen i Kødby 
holde til Heiligenhafen. Det paalagdes ligeledes Tol
deren i Assens at holde en Færge til Haderslev, 
medens det tilkom Lensmændene i Korsør og Ny
borg at sørge for Færger over store Bælt1).

Disse Befalinger have næppe været velsete; thi 
2 Aar efter var det nødvendigt at indskærpe Over
holdelsen af dem som Følge af, at Kongens Breve 
fra Tyskland bleve befordrede for langsomt og ofte 
ble ve liggende paa Vejen. Der skulde derfor altid 
holdes en god Posthest rede, „saa at Vort Postbud 
iligen postvis Dag og Nat uden al Forsømmelse frem
kommendes vorder“2). Denne Befaling blev ind
skærpet gjentagne Gange i 1563 og anførtes da ud
trykkelig at gjælde Hans Majestæts Postbud og Breve 
saa vel udenlands „som andensteds“. Det sidste

Kancelliets Brevbøger 1551—55, S. 378 og 382.
2) Tegn, paa alle Lande 1557, Fol. 169.
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Brev, der er dateret 5. Juni, er affattet i meget 
skarpe Udtryk. Det hedder heri, at Kongen tilforn 
har tilskrevet Lensmændene at holde Post i Bered
skab, „saa at vore Bude og andre, som have vort 
Pasbord, og desligeste de, som have Breve til os, 
eller og fra os med Breve blive affærdigede, ufor- 
sømmeligen og iligen maa fremkomme“. Kongen 
har imidlertid erfaret, at der finder stor Forsømmelse 
Sted, og befaler derfor alvorligen, at de med Flid 
sørge for, at Posten bliver fremført. „Saafremt der
som Vi forfare, Forsømmelse efter denne Dag der 
udinden bliver befunden, at I da derfor ikke vil 
lide Tiltale og stande Os til Rette, heraf I vor alvor
lige Vilje og Mening haver at forfare og Eder der
efter at rette“1).

Der kan ingen Tvivl være om, at de her med
delte Befalinger gaa ud paa at etablere et for Be
fordringen af Regeringens Breve permanent Post
apparat med faste Stationer eller Skiftesteder. Som 
det vil ses, var det særlig Forbindelsen med Tysk
land, der lagdes Vægt paa; men i et af Brevene an
føres det jo udtrykkelig, at disse Anordninger gjælde 
saa vel Budene til Udlandet „som andensteds“.

I Jylland synes der allerede tidligere at være 
truffet Foranstaltninger til Regeringsbudenes Befor
dring, idet 2 Kongebreve fra 1544 befale, at der 
skal holdes Postklippere i Kolding, „som altid 
stander tilrede at føre Postbud fra Kolding til Po- 
rup eller fra Kolding til Haderslev“, og i Porup en

*) Tegn, paa alle Lande 1563, Fol. 356, 358 f., 389
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Postklipper til at føre Bud til Viborg eller KoldingJ). 
Budene til Jylland maa altsaa ligeledes have lagt 
Vejen over Assens og Haderslev, indtil det i 1563 
blev befalet, at der i Middelfart skulde holdes en 
Postklipper og Vogne til at flytte og føre Kongens 
Postbud og Breve til Rugaard, ligesom Borgmester 
og Raad skulde sørge for, at der sammesteds laa 
Skibe og Baade, som kunde føre dem over Bæltet2).

Ligesom det blev paalagt Lensmændene at sørge 
for de nødvendige Befordringsmidler, er det efter- 
haanden ogsaa blevet en Pligt for disse at under
holde Budene, hvilket allerede blev befalet i et en
kelt Tilfælde i 1555 (se Side 13). I et Lensbrev for 
Vordingborg Slot af 9. Juni 1592 nævnes Postridere 
som nogle af de Folk, Lensmændene skulde under
holde 3), og i de fleste Lensbreve fra Begyndelsen af 
det 17de Aarhundrede træfler man Bestemmelse herom: 
„Han skal fordre vore Brevdragere og andre, som 
haver vores fri Pas, igjennem hans Len med god 
Fordrelse og forsørge dennem med fri nødtørftig 
Underholdning til Mad og 01 og Husleje paa en Nats 
Tid, og ikke forvise dennem til Borgerne i Kjøb- 
stæderne i Lenet om Fordringsskab i nogen Maade 
Borgerne til Besværing“. At enkelte Kjøbstæder dog 
fremdeles have maattet baade underholde og be
fordre Budene, ses af en Beretning om Skjelskør, 
hvor det fortælles, at de kgl. Brevdragere havde fri 
Skyds og Fortæring af Byen, indtil Christian IV ved

>) Dan. Mag. 4. R. I, 39 f.
2) S. H. K., Ved Lillebelt eller Middelfartsunds Historie, S. 63.
3) N. kgl. Saml. Nr. 868 1. in 4to, Fase. V.
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Postforordningen af 1624 gjorde en god Ende der- 
paa og lod bestille Postbude1).

Det var saaledes i det hele ret gode Foranstalt
ninger, der vare trufne til Befordring af Regeringens 
Breve; men de manglede et af de vigtigste Kjende
mærker for Postvæsenet, nemlig bestemte og kon
trollerede Afgangs- og Ankomsttider. Hertil kom, 
at denne Indretning, hvor et Bud vel ofte maatte 
rejse med et enkelt Brev, har været kostbar, ikke 
alene for Lensmændene, der skulde holde Hestene 
parate, men ogsaa for Regeringen, der jo selvfølge
lig maatte lønne Budene og, naar de rejste i Ud
landet, give dem Tærepenge. Befordringen paa de 
Ruter, hvor Postheste vare opstaldede, har vel været 
nogenlunde tidssvarende; men i de øvrige Landsdele 
og til Norge har den sikkert været yderst langsom 
og upaalidelig. Til Exempel herpaa kan anføres, at 
et Kongebrev af 18. April 1626 gjentog en Befaling, 
vedkommende Brunla Len i Norge, da det var bragt 
i Erfaring, at det Bud, der i 1624 fremførte det 
første Brev, var druknet i Baahus Elv2).

1 Begyndelsen af det 17de Aarhundrede blev Dan
mark uden eget Initiativ knyttet til de da allerede 
vel udviklede Post- og Budforbindelser i Tyskland, 
idet den hamborgske Handelsstand i 1602 indrettede 
en Budkurs til Kjøbenhavn og hele Danmark. Skjønt 
der ikke i danske Arkiver har kunnet findes nogen 
Oplysning om denne Budkurs, er der dog al Sand-

x) Peter Friis Edvarsen, En ringe Underretning om Schielschiør 
Kjøbstæds gamle og nuværende Tilstand, S. 86.

2) Norske Rigsreg. V, 519.
2
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synlighed for, at en saadan har existeret. Det er 
foran omtalt, at de hamborgske Kjøbmænd allerede 
meget tidlig havde indrettet forskj ellige Budforbin
delser, og at Exemplet var fulgt af flere tyske Rigs- 
stæder. I Hamborg var Bestyrelsen af disse Post
indretninger, i Modsætning til, hvad der var Til
fældet i flere andre Stæder, vistnok forbleven i Han
delsstandens Hænder, i det mindste paastaas det be
stemt, at Stadens Regering ikke havde overtaget 
Bestyrelsen*). Budene ere formodentlig udgaaede 
fra Skaanefarernes og Englandsfarernes Kontorer; 
men medens de i Begyndelsen kun bleve lejede for 
hver enkelt Rejse, var det først i Slutningen af det 
16de Aarhundrede, efter at Hamborg havde faaet en 
fælles Børs og denne et Forstanderskab, at hele In
stitutionen fik en mere regelmæssig Form, idet 
Budene bleve tagne i Ed og bundne til bestemte 
Afgangsdage. I 1570 ordnedes en regelmæssig For
bindelse med Antverpen, fra 1578 berørende Amster
dam, og efterhaanden med Køln, Luneburg, Emden, 
Lybæk, Danzig, Stettin og sidst 1602 med Kjøben- 
havn og hele Danmark. I 1607 udkom en alminde
lig trykt Brevbud-Anordning (Boten-Ordnung), der 
1641 blev revideret. Indholdet af denne kjendes 
desværre ikke; men det paastaas, at samtlige oven
nævnte Budkurser skulle være opførte saa vel i Ud
gaven af 1607 som 16412). Herefter maa det altsaa

1) Dr. G. H. Kirchenpauer, Programm zur Einweihungsfeier der 
neuen Börse in Hamborg 2/i2 1841, S. 41.

2) Dr. G. H. Kirchenpauer, anf. St., S. 41 f. C. W. Reinhold und 
G. N. Bärmann, Hamburgische Chronik II, 139. F. G. Zimmer
mann, Neue Chronik v. Hamburg, S. 478.
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antages, at denne Budkurs har bestaaet endogsaa 
efter 1624, og det er formodentlig med Henblik paa 
denne, at Forordningen af 24/12 1624 i § 7 forbyder 
at forsende Breve med fremmede Bude, et Forbud, 
som jo kun kan have gjældt Breve fra Danmark, 
hvorimod Hamborgernes Bude vel fremdeles have 
bragt Breve til Danmark. Først Forordningen af 
30/11 1653 § 10 indeholder et bestemt Forbud imod 
alle fremmede Bude.

Muligvis er Danmark paa et endnu tidligere 
Tidspunkt bleven berejst af fremmede Bude. I 
Brandenburg bleve nemlig under Kurfyrsterne Joa
chim I og II (1499—1571) alle kurfyrstelige Breve 
besørgede ved 30 edsvorne Bude, og disse siges, naar 
de rejste i Udlandet — til Sydtyskland, Østerrig, Hol
land, Danmark o. s. v. —, tillige at have paataget 
sig Besørgelsen af private Breve. I 1583 blev der for 
disse Bude udfærdiget et Reglement1). Selv om nu 
disse Oplysninger ere rigtige, har det dog vist kun 
været lejlighedsvis og ofte med meget lange Mellem
rum, at disse Bude kom til Danmark, og de have 
for den private Korrespondance sikkert været aldeles 
uden Betydning. Efter at Brandenburg under Kur
fyrst Johan Sigismund var bleven forenet med Mark 
og Cleve, blev denne Budindretning betydelig ud
videt og forbedret. Den 20. Juni 1614 udkom en 
„Post und Boten Ordnung“, og i denne, der endnu 
haves bevaret, findes anført, hvormeget Budene 
skulde have i Rejsepenge til Kjøbenhavn2).

’) W. H Matthias, t)ber Posten und Post-Regale I, 162 f.
*) W. H. Matthias, anf. St., 166 f. H. Stephan, Geschichte der 

preussischen Post, S. 12.
2*
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Af hvad ovenfor er anført, fremgaar det altsaa, 
at der i det 16de Aarhundrede ikke her i Landet 
fandtes nogen for Almenheden tilgængelig offentlig 
eller privat Institution, der paatog sig Besørgelsen 
af Breve. Regeringen havde her som i andre Lande 
kun Tanken henvendt paa Besørgelsen af sin egen 
Korrespondance og lod Befolkningen selv sørge for 
sin. Dette har selvfølgelig været et stort Savn, sær
lig for Handelsstanden, og om det maaske ikke har 
været paa Foranledning af denne, saa har det dog 
sikkert kun været i Handelens Interesse, at Ham
borgs Børsforstanderskab i Begyndelsen af det 17de 
Aarhundrede indrettede den ovenfor omtalte Bud
kurs. Herved fik tillige den øvrige Befolkning et 
Middel til Forsendelse af Breve, om end vel kun 
paa et indskrænket Territorium, da Budene for
modentlig kun have gaaet til de Stæder, der i kom
merciel Henseende havde Betydning. Denne Bud
kurs har maaske tillige Fortjenesten af tydeligere at 
have fremhævet Mangelen af et Postvæsen og har 
derved været en medvirkende Aarsag til dettes Op
rettelse.



II.
Postvæsenet fra 1625—1653.

I de tolv Fredsaar, som fulgte efter Kalmar- 
krigens Afslutning, helligede Christian IV som be- 
kjendt i Særdeleshed sin Virksomhed paa nyttige 
Foranstaltninger til Landets Opkomst, og i dette 
Tidsrum træffe vi da ogsaa Oprettelsen af Postvæsenet.

Hvem der egentlig har taget Initiativet hertil, 
savne vi Oplysning om, men vi fejle næppe, naar vi 
antage, at det er udgaaet fra Handelsstanden, og at 
Kongen personlig har ydet det sin Støtte, medens 
Kancelliet har stillet sig tvivlende over for Mulig
heden af at gjennemføre en saadan Reform. Dette 
synes i det mindste at fremgaa af et den 22. Oktbr. 
1623 dateret Koncept til et Forslag om „ordinarie 
post eller bud gemmeil Rigitt“1), hvilket øverst i 
Margenen har følgende Paategning: „Vill veli falde 
fest besværlige at bringe den i nogen god Orden 
dog effterK.M.naadigste och itererte befalning er dette 
forslagsviis och paa forbedring forfattede“, og hvori det 
endvidere hedder: „Og da i Begyndelsen, før saadan 
kommer udi Svang, Budene ikke skulde kunde 
underholdes af saadan Løn, der efterdi Kjøbstæderne 
selv udi deres Handel mærkelig Fordel derpaa for*

x) Kancelliets Arkiv, Skab 14, Pakke Nr. 127 i Geh. Arku
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nemme, skulle de underholde Budene, nemlig Kjø- 
benhavn og Kjøge de fra Kjøbenhavn udgaaende, 
de skaanske Kjøbstæder deres, og saa fremdeles“. 
Med Undtagelse af en Del mindre vigtige Bestem
melser er dette Forslag meget forskj elligt fra d6n 
senere udkomne Forordning Der foreslaas saaledes 
heri, at der i det mindste maa være 4 å 5 Post
mestre, nemlig i Kjøbenhavn, Helsingborg, Viborg, 
Flensborg og Odense. („Udi Odense og Viborg skal 
Landstingsskriverne være Postmestre“.) Postmestrene 
skulde hver have saa mange Bude, „saa at hver Uge 
en kan affærdiges eller komme til hvert Sted“. 
Budene skulde hver Dag, Vinter saa vel som 
Sommer, gjøre deres visse Kejser, „og hvad Dagen 
ikke kan tilstrække, dertil skal Natten bruges“. 
Kjøbstæderne eller Bønderne skulde være pligtige at 
fordre og fremme Budene ved Nat og Dag. Post
mestrene og Værterne, som skulde føre Bog over 
Brevene, skulde have til Skriverløn 1 Skilling af 
hvert Ark Brev og af større Ark 2 Skilling. Post
mester- og Budeløn skulde være af et halvt Ark Brev 
4 Sk., af et helt Ark 6 Sk. og af 2 Ark 8 Sk., til 
Viborg og Flensborg dobbelt og til Hamborg og 
Lybæk tredobbelt. For Breve, der ikke førtes over 
en Dags Rejse, skulde gives halvt, dog fulde Skriver
penge. Portoen skulde Budene dele med Postmestrene 
eller Værterne efter nærmere fastsatte Regler.

At Kongen imidlertid ogsaa har tænkt paa ved 
Postvæsenets Oprettelse helt at kunne spare de be
tydelige Udgifter ved Befordringen af Regeringens 
Breve, ser man af følgende Bemærkning i Konceptet: 
„Og efterdi Kongl. Maj. naadigst vil Kancellibudene
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skulle afskaffes, og Brevene med saadan ordinarie 
Bude fremskikkes, da vil være fornøden, at hver 
Post, som noget Kongens Brev eller Pakker haver 
at føre, drager først for Skriverstuen, eller hvor 
Kongens Breve skulle aflægges“1).

Et andet udateret Forslag, der foreligger ren
skrevet og formodentlig er en Omarbejdelse af det 
ovenomhandlede, er. hvad selve Organisationen an- 
gaar, i det væsentlige overensstemmende med den 
senere udkomne Forordning. Et ikke uvæsentligt 
Punkt, nemlig den øverste Bestyrelse af Postvæsenet, 
omhandler Forslaget derimod ikke, uden for saa vidt 
det andrager paa at lade Øvrigheden føre Tilsyn 
med Budene. I dette Forslag er der af den, der har 
udarbejdet det først omhandlede Koncept, gjort en
kelte Bemærkninger. Det begynder saaledes: „Paa 
Her Chandzellers goede behag. Først at her udi 
Kjøbenhaffn thilforordineris ehn fornuftig och be- 
scheden Mand thill Postmester, som kand lese og 
Schriffue, saa vidt det werck och bestilling er- 
fordrer, som shall wehre beedigedt och paa be- 
quemb Sted her udi byen wohnhafftigt“. De fleste 
af de i Forordningen givne instruktive Bestemmel
ser, ligesom ogsaa de i samme fastslaaede Ruter og 
Taxter ere bragte i Forslag her. I Modsætning til

Forfatteren af Forslaget tilraader dog ikke hélt at afskaffe 
Kancellibudene, men i det mindste at beholde 2 saadanne i 
hvert Kancelli. De bibeholdtes ogsaa længe efter som Rejse
bude. Af et Kæmnerregnskab fra 1656 sés det, at saadanne 
Bude i dette Aar havde været 12 Gange i Horsens, dels med 
Breve, dels for at modtage Byskat. (O. Fabricius, Horsens Kjøb- 
stads Beskrivelse og Historie, S. 337.) Det er dog næppe rime
ligt, at disse Bude efter 1653, da den ridende Post blev indført, 
ere benyttede som Brevdragere, men vel som Skatteopkrævere.



24

Konceptet, der gik ud paa, at alle Budene skulde 
være kj ørende, omtales disse, med Undtagelse af 
Hamborgerbudene, heri som Fodbude, og ligeledes 
foreslaas der kun 2 Postmestre, nemlig iKjøbenhavn 
og Kolding. Derimod indeholder dette Forslag intet 
om Underholdningsbidrag af Kjøbstæderne til Budene, 
hvad dog maa antages at være forudsat, eftersom 
der tales om Postmestrenes og Budenes „aarlige 
visse Løn“. Denne foreslaas bl. a. for Kjøbenhavns 
Postmester til 200 slet Daler, medens hans uvisse 
Indtægter skulde bestaa i 1 slet Daler af hvert 
Hamborgerbud og 2 slet Daler af hvert af de øv
rige Bude, saa ofte de ankom.

Paa Grundlag af dette Forslag maa det antages, 
at den første Forordning om Postvæsenet er ud
arbejdet. Denne udkom den 24. December 1624 og 
er egentlig kun forskjellig fra Forslaget derved, at 
den lægger Bestyrelsen af Postvæsenet i Hænderne 
paa 4 af Kjøbenhavns Borgmester og Raad valgte 
Kjøbmænd, en af hvert af de 4 Handelskompagnier, 
nemlig det islandske, det ostindiske, Klædekompagniet 
og Silkekompagniet, og overlader disse at træffe Be
stemmelser om Afgangs- og Befordringstider samt 
om Postmestrenes og Budenes Forhold, Antal og 
Løn, Bestemmelser, som Forslaget meget udførligt 
omhandler.

Ved denne Forordning blev der indrettet Post
bude paa følgende Ruter:
Kjøbenhavn—Hamborg over Middelfart, Kolding og 

Itzehoe.
Kjøbenhavn—Nakskov over Kjøge, Trygge vælde, 

Næstved, Vordingborg, Nykjøbing og Maribo.
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Kjøbenhavn—Kristianopel over Malmø, Lund, Kri- 
stiansstad, Sølvesborg og Ronneby.

Kjøbenhavn—Warberg over Helsingør, Laholm,
Halmstad og Falkenberg.

Kj øbenhavn—Helsingør.
Kjøbenhavn—Kalundborg over Roskilde og Holbæk. 
Kolding—Aalborg over Nørresnede og Viborg. 
Kolding—Randers over Vejle, Horsens, Skanderborg 

og Aarhus.
Kolding—Ribe over Foldingbro.

Forordningen fastsatte Taxten og Betalings- 
maaden for Brevene. Den forbød at sende Breve 
med Vognmænd eller fremmede Bude og paalagde 
Færgemændene at føre Postbudene frit over alle 
Færge- og Pramsteder. Magistraten i enhver af de 
Kjøbstæder, Budene passerede, skulde anvise en 
paalidelig Mand, hos hvem Budene kunde tage ind 
og hos hvem Breve til Adressater, der ikke boede 
paa Budets Vej, kunde aflægges. I Kjøbenhavn 
skulde der være en Postmester, som havde at føre 
Tilsyn med Budene og iøvrigt at varetage Postfor
retningerne. Alle øvrige Anordninger vedrørende 
Personalet, dets Antal, Løn, Kaution, Ed o. s. v. 
samt Posternes Afgangs- og Befordringstider skulde 
Post forvalterne træffe Bestemmelse om *).

Som ovenfor bemærket indeholde de foran om
handlede Forslag intet om Bestyrelsen af Postvæsenet, 
som formodentlig' er tænkt henlagt direkte under 
Kancelliet, og det er derfor sandsynligt, at Bestem-

x) Sé Aktstykker Nr. 1.
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melsen i Forordningen om, at 4 dertil valgte Kjøb- 
mænd skulde have den øverste Ledelse, er en Følge 
af Kongens personlige Interesse for Handelsstanden. 
Muligvis har man ogsaa her taget Exempel efter 
Hamborg, hvor Postvæsenet forvaltedes af Børs
forstanderskabet, uden samtidig at tage i Betragt
ning, at Handelsstanden dér var den dominerende, 
hvad ikke var Tilfældet i Danmark. Det er nemlig 
meget tvivlsomt, hvorvidt en saadan Ordning af den 
øverste Bestyrelse for Postvæsenet var heldig. Vel 
kunde der sikkert blandt Handelsstanden findes Folk, 
der havde mere Begreb om en saadan Institutions 
Organisation end de fleste af Kancelliets Embeds- 
mænd; men de manglede en af de væsentligste Be
tingelser for at gjennemføre denne, nemlig Autoritet. 
Saalænge de selv kunde træffe de fornødne For
anstaltninger, har der vel intet været til Hinder for 
deres Virksomhed; men saa snart de skulde søge 
Hjælp hos Myndighederne rundt i Landet, er det 
næppe gaaet saa let. Et Bevis herfor afgiver en til 
Kansleren rettet Besværing, der uheldigvis mangler 
baade Dato og Underskrift, men som kun kan hid
røre fra Postforvalterne og maa være udfærdiget i 
Begyndelsen af 1625, eftersom en af de Mangler, 
der heri ankes over, nemlig Ansættelsen af Postbude 
i Jylland, var afhjulpen i Juni s. A. Denne Besvæ
ring lyder saaledes:

„Hr. Kansler hos Kgl. Majestæt gunstigen ville 
ihukomme
1. Postbudene anlangende, at endnu ikke udi 

nogen Kjøbstad — Kristiansstad undtagen —
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er Ordning gjort efter Forordningen med Lose- 
ment til Posten, Tavle at udhænge, Vogn- 
mænds Afskaffelse, at levere Breve, og Befor
dring over Færgestederne, medens de, som 
raade i Stæderne, ere fast uvillige dertil.

2. Udi Kolding er alene en Postmester forordnet 
og ingen af de 5 Postbude, som skal rejse i 
Jylland, endnu at være antagne, og ikke vil 
heller Lensmanden saadant befordre uden 
kongelig Majestæts egen specielle Befaling.

3. At Færgemændene maatte tilholdes Budene 
efter kgl. Majestæts naadigste Forordning fri 
og uden Forhaling at overføre, naar de komme 
paa Færgestederne, om muligt er at efter
komme.

4. At Vognmændene maatte bevilges de Ham
borgerbude her i Riget og Fyrstendømmerne 
at føre, om Vinteren Milen for 20 Sk. og om 
Sommeren for 16 Sk., og befordre udi Kjøb- 
stæderne.

5. At de udi Malmø maatte tilholdes, saa ofte 
Budene komme fra Malmø hid over, at dem 
ene maatte alle Brevene leveres og ikke Færge
mændene.

6. At kgl. Majestæts Breve maatte udgaa til Kjøb- 
stæderne om Penge til Budene at lønne“ l).

Som det vil ses, vare de fleste af de heri om
talte Foranstaltninger paabudte i Forordningen; men 
desuagtet vare de ikke bragte til Udførelse af de

T) Kancelliets Arkiv, Skab 14, Pakke Nr. 127 i Geh. Ark.
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vedkommende, der endogsaa synes ligefrem at have 
nægtet at efterkomme Forordningen.

De fire Kjøbmænd, hvem Bestyrelsen af Post
væsenet blev overdraget, skulde i Følge Forordnin
gens §1 vælges af Kjøbenhavns Borgmester ogRaad. 
Forordningen foreskriver intet om kongelig Stad
fæstelse af Valget, og dette omtales heller ikke i 
Kongebrevet af 22. December 1624, hvorved det 
blev befalet Magistraten at tilforordne disse fire 
Borgerel), hvilket er saa meget mærkeligere, som 
Kongens eller hans Statholders Raad og Bevilling 
krævedes ved Forandring af Postmesteren.

Første Gang disse 4 Kjøbmænd — eller, som de 
almindelig kaldes, Postforvaltere — nævnes, er i et 
Brev af 22. Marts 1635, og heraf fremgaar det, at 
det har været Jørgen Danielsen, Werner Klaumand, 
Johan Bram og Johan Ettersen2). Jørgen Daniel
sen, der tillige var Raadmand og Forvalter ved det 
islandske Kompagni, synes at have været den mest 
aktive af Postforvalterne, idet han i Breve ved
rørende Postvæsenets Administration ofte nævnes 
alene, ligesom det af Rentemesterens Regnskaber 
fremgaar, at alle Ydelser bleve indbetalte til ham. 
Han blev 17. September 1629 Borgmester i Kjøben- 
havn og døde efter 3 Aar s Sygdom den 4. Juni 
16388). Werner Klaumand, der var en af den 
Tids større Kjøbmænd, blev 24. Februar 1651 Raad
mand og døde 7. Februar 16574). Johan Bram

1) Sjæll. Tegn. 1624, Fol. 422.
2) Sjæll. Tegn. 1635, Fol. 383.
3) O. Nielsen, Kbhvns. Diplomatarium VI, 95.
<) Smstd. 113.
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var en født Hamborger, der havde tilbragt sin Ung
dom paa Rejser i Udlandet og i 1618 fik Ansættelse 
i den dansk-ostindiske Handel, hvis Bewindhebber 
og Direktør han senere blev. Han drev en storartet 
arktisk Skibsfart og stod i udstrakt Handelsforbin
delse med Kongen, der yndede ham meget og paa 
mange Maader begunstigede og støttede ham. Han 
beklædte forskj ellige Æresposter, var Admiralitets
kommissær, kgl. Faktor og en af de ældste ved den 
tyske St. Petri Kirke. Han døde Nytaarsdag 1646 *). 
Johan Ettersen endelig var ogsaa en af den Tids 
større Kjøbmænd, der blandt meget andet drev en 
Papirfabrik paa Strandmøllen.

I 1636 blev Antallet af Postforvaltere imidlertid 
indskrænket til 2, idet et Kongebrev til Kjøbenhavns 
Borgmester og Raad meddelte, at Kongen til her
efter at forestaa Postvæsenet vilde have forordnet 
„Os Elskelige Werner Klaumand og Johan Bram“, 
som skulde have hele Indseendet hermed og tillige 
indtage, kvittere og udgive, „og eftersom Vi ikke 
ville, at nogen af Borgmester og Raad sig dermed 
skulle befatte, men tilbørligen Indseende have med 
dem, der forrette det“, blev det befalet at tilholde 
de forrige Postforvaltere at aflevere til ovenmeldte, 
hvad de havde i Behold og gjøre rigtigt Regnskab 
derfor2).

Hvad der har givet Anledning hertil vides ikke. 
Efter Brevets Indhold at dømme maa man antage, 
at det af en eller anden Grund har vist sig hen-

O. Nielsen, Kbhvns. Historie og Beskrivelse IV, 220.
2) Sjæll. Tegn. 1636, Fol. 104.
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sigtsmæssigt at lade Magistraten føre Tilsyn med 
Postforvalteren, og selvfølgelig kunde da et Medlem 
heraf ikke tillige være Postforvalter. Johan Bram 
døde, som ovenfor anført, 1646; men der ses ikke 
at være beskikket nogen anden Postforvalter i hans 
Sted. Hvorvidt Werner Klaumand, skjønt han 1651 
blev Raadmand, har fungeret alene som Postforvalter 
indtil 1653, da Postvæsenet blev overdraget Poul 
Klingenberg, vides ikke. Efter 1640 findes ingen 
Breve til Postforvalterne, men derimod er der meget, 
der taler for, at Staten selv har taget Styrelsen i sin 
Haand, idet Sager, der nærmest burde have passeret 
Postforvalterne, ses at være expederede direkte fra 
Kancelliet, eller indsendte direkte hertil. (Jvfr. saa- 
ledes Side 47, Brevet til Statholder Jochum Gersz- 
dorff angaaende Forhør over et Postbud, Side 44, 
det til Postbudene udstedte Mandat, der er udfær
diget af det tyske Kancelli, og Side 48, en Klage 
fra et Postbud, der er stilet direkte til Kongen.) 
Hamborgerbudene have i ethvert Tilfælde i Slut
ningen af denne Periode været underlagte Kongens 
residerende Kommissærer i Hamborg, Albert Baltzer 
Berns og Leonhard Marselis, hvilket bl. a. fremgaar 
af den ovenfor citerede, Side 48 omhandlede, Klage 
fra et af disse Bude. Ligeledes tilmelder et Konge
brev af 21. December 1648 Berns og Marselis, at 
Kongen har lovet sin Lakaj, Knud Lorenzen, en 
Plads som Postbudj naar en saadan bliver ledig. 
Indtil en Vakance indtræder, har Kongen imidlertid 
tilladt ham at rejse for et nu paa Grund af Alder 
udueligt Postbud, og vil Kongen saa længe give 
ham aarlig 60 Bdl., som de skulle udbetale ham og
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føre i Regning J). Af den for Klingenberg senere 
udfærdigede Bestalling fremgaar det ogsaa, at Berns 
og Marselis have udbetalt Hamborgerbudene deres 
Løn, hvilket tidligere skete gjennem Postforvalterne.

Forordningen indeholder aldeles ingen Oplys
ninger om Postvæsenets Stilling til Staten i finansiel 
Henseende. Den foreskriver i § 24, at Postforval
terne skulle træffe Bestemmelser med Hensyn til 
Postmesterens og Budenes Løn, og heraf kunde man 
da drage den Slutning, at Funktionærerne vare fast 
lønnede, og at Indtægten altsaa er indgaaet i Kro
nens Kasse eller en særlig Kasse for Postvæsenet, for 
hvis Regning den hele Institution er bleven dreven. 
Dette har imidlertid ikke været Tilfældet og til Be
lysning heraf afgive de tidligere omhandlede For
slag gode Bidrag.

At Postforvalterne skulde træffe Bestemmelse 
om Postmestrenes og Budenes Løn kan kun forstaas 
saaledes, at de skulde bestemme, efter hvilke Regler 
Portoen skulde deles imellem disse, hvad det ene af 
Forslagene udførligt omhandlede; thi Portoen var 
den Løn, Budene fik, hvad jo ogsaa fremgaar af 
Ordlyden af Forordningens § 21, Overskriften „Om 
Budde Løn oc Breffue Pendingeu og hele Indholdet 
af § 22. Der har aldeles ikke været Tale om Over
skud eller Underskud eller i det hele om noget 
Kassevæsen, idet Budene hvert især fik Portoen for 
de Breve, de befordrede, og efter de af Postforval
terne fastsatte Regler afgave en vis Andel heraf til 
Postmesteren. Udgifter til Lokale, Befordring, hvor

!) Inland. Regst. 1648, Fol. 144.
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saadan benyttedes, o. s. v. have de paagjældende 
Funktionærer selv maattet afholde.

Forordningen indeholder heller ingen Bestem
melse om, at Kjøbstæderne, saaledes som i det først 
omhandlede Forslag foreslaaet, skulde yde Bidrag til 
Budenes Underholdning, saafremt disse ikke skulde 
faa tilstrækkelig Løn i Portoen; men dette har dog 
vistnok lige fra Begyndelsen af været Meningen, 
omendskjønt der først i 1626 sés at være udgaaet 
Kongebreve herom; thi af den Side 26 meddelte 
Besværing til Kansleren, der som anført maa være 
udfærdiget i Begyndelsen af Aaret 1625, vil det sés, 
at Postforvalterne da alt henstillede, at Kjøbstæderne 
maatte faa Tilhold om at yde Bidrag til Postbudenes 
Løn. At Forordningen ingen Bestemmelse har herom, 
og at der ikke samtidig med dens Udstedelse paa 
anden Maade blev givet Befaling hertil, kan maaske 
have sin Grund i, at man først vilde indvinde Er
faring om, hvor stor Indtægt Budene kunde have af 
Brevene, for derefter at bestemme Størrelsen af de 
Bidrag, Kjøbstæderne skulde yde, om dette i det 
hele viste sig at være nødvendigt.

Først i August 1626, altsaa da Postvæsenet 
havde været i Virksomhed i snart 2 Aar, meddeltes 
det Kjøbstæderne, at de skulde kontribuere til Post
budenes Underholdning, og „da efterdi samme Bude 
nu fast paa 2 Aars Tid haver været udi Tjenesten 
og endnu ingen Løn bekommet14, paalagdes det Kjøb
stæderne at fremsende til Postforvalterne i Kjøben- 
havn saa mange Penge, som det tilkom hver Kjøb- 
stad at udgive for ét Aar, og siden hvert Halvaar 
til Martini og Pinsedag at indsende, hvad der til-
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kom dem, „med mindre I ville ans vare om Hans 
kongelige Majestæts Breve forsømmes, og Budene 
ikke vederholdes“1). Kjøbstæderne i Jylland skulde 
sende Pengene til Gunde Lange, Embedsmand paa 
Koldinghus, som derefter skulde fordele dem til 
Postmesteren og Budene dér i Landet efter nærmere 
Anordning. For Fyns Vedkommende skulde Pengene 
sendes til Borgmesteren i Odense, som derefter 
skulde sende dem til Postforvalterne i Kjøbenhavn.

Kjøbstæderne vare imidlertid ikke meget villige 
til at betale denne Skat. Af en Opgjørelse over, 
hvad Budene havde tilgode for 3 Aar fra 1. Januar 
1625 at regne, fremgaar det, at Kjøbstæderne i Sjæl
land, Laaland, Skaane, Halland og Bleking, hvilke 
tilsammen skulde betale 573 Kurantdaler, altsaa for 
3 Aar 1719 Kurantdaler, ialt kun havde indbetalt 
493 Kurantdaler2). (De jyske Kjøbstæder, for hvilke 
ingen Opgjørelse findes, have formodentlig som Følge 
af Krigen intet betalt.) Den 2. Juni 1628 udgik der 
derefter Kongebreve til Lensmændene, at de alvorligt 
skulde tilholde Borgmester og Raad i samtlige Kjøb
stæder, inden en Maaned at indsende, hvad der re
sterede af de Penge, de skulde erlægge til Post
budenes Løn, og dersom de fandtes forsømmelige 
heri, skulde Pengene inddrives ved Rettens Hjælp8). 
Et lignende Brev blev sendt til Kjøbenhavns Borg
mester og Raad til egen Efterretning og Tilkjende- 
givelse for Handelskompagnierne. Den 23. Decbr.

!) Sjæll. Tegn. 1626, Fol. 223.
2I Kancelliets Arkiv, Skab 14, Pakke Nr. 127 i Geh. Ark.
3) Sjæll. Tegn. 1628, Fol. 88.
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1629 skrives der atter til Lensmændene, at de med 
det allerførste skulle lade Pengene indkræve1), og 
senere ses flere lignende Paamindelser at være givet. 
Tilsidst synes man aldeles at have opgivet at for- 
maa Kjøbstæderne til selv at indsende Beløbene; thi 
den 13. Marts 1633 meddeltes det Rentemesteren, 
at eftersom Borgerskabet i Kjøbstæderne befandtes 
fast uvillige med de Penge, de aarlig skulde svare 
til Postbudløn, var der truffet Foranstaltning til, at 
Pengene bleve indkrævede af Byfogderne og der
efter ved disses Skrivere, naar de kom til Kjøben- 
havn for at aflægge Regnskab, indbetaltes til Rente
mesteren, hvorefter sidstnævnte aarlig i 2 Terminer 
til Paaske og Martini skulde indbetale til Postforval
terne 908 Kurantdaler samt 400 Kurantdaler paa 
„Vores Vegne ligesom hidtil“2). I et Brev Dagen 
efter til Kjøbenhavns Borgmester og Raad hed det, 
at de skulde indsamle i deres By 100 Kurantdaler, 
hvilke senere skulde indbetales til Rentemesteren, 
og i et Brev til Lensmændene, hvori den nye Ord
ning omhandledes, blev det paalagt disse at have 
Indseende med, at ingen, som havde Formue, for- 
skaanedes for at give deres til3).

De Beløb, som Handelskompagnierne skulde 
svare til Postbudenes Underholdning, vare i 1626

1) Sjæll. Tegn. 1629, Fol. 351.
2) Sjæll. Tegn. 1633, Fol. 139. Ved Kongebrev af 4. Jan. 1625 

var det. paalagt Rentemesteren at indbetale til Postforvalterne 
til Posternes Underholdning aarlig 200 Kurantdaler og ligesaa 
meget til Postmesteren i Hamborg. (Sjæll. Tegn. 1625, Fol. 1.) 
Beløbet til den hamborgske Postmester er vist senere inddraget 
og hele Beløbet indbetalt til Postforvalterne.

3) Sjæll. Tegn. 1633, Fol. 138 f.
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fastsatte for det islandske Kompagni til 50, for det 
ostindiske til 30 og for Klædekompagniet til 20 
Kurantdaler1). Disse Kompagnier betalte sig imid
lertid kun daar ligt, i 1633 var saaledes det ost
indiske Kompagni insolvent, og i Marts 1633 opføres 
af Kompagnierne kun det islandske som ydende Bi
drag til Postbudene. De Beløb, Kjøbstæderne skulde 
erlægge, vare i 1626 og 1633 fastsatte til følgende 
Beløb (Kurantdaler)2):

Kjøbenhavn ..................
Islandske Kompagni... 
Ostindiske do.
Klædekompagniet........
Helsingør......................
Slangerup......................
Roskilde........................
Kjøge ............................
Præstø..........................
Vordingborg..................
Næstved.......................
Skjelskør......................
Slagelse........................
Kalundborg..................
Nykjøbing i Sjælland.. 
Holbæk..........................
Nakskov........................
Maribo..........................
Saxkjøbing....................
Nysted..........................
Nykjøbing paa Falster’ 
Stubbekjøbing..............
Malmø............................
Ystad ...........................
Lund.............................

1626 1633 1
80 100 Landskrona .
50 50 Kristiansstad
30 — Laugsholm..
20 — 1 Halmstad ...
15 20 Warberg ....
8 8 ' Falkenberg..
5 8 1 Ronneby ...

30 30 j Sølvesborg ..
— 2 Kristianopel.

5 8 1 Odense........
25 25 Svendborg ..
10 10 Faaborg ....
12 20 A ssp.ns ........
15 15 | i Middelfart ..
— 4 • Bogense .. ..
15 15 j Kjerteminde.
50 40 Kolding........
10 16 Vejle ..........

4 Horsens........
10 Aarhus........
20 I Randers ....

— 10 ■ Viborg ........
25 30 i Aalborg ....
25 25 Grenaa ........
10 10 Ebeltoft ....

1626 1633
8 10
5 5
□ o
8 8
7 8

— 2
10 10

5 6
— 2
25 50
20 15
— 6
12 12
— 4
8 8
8 8

16 20
15 10
20 20
24 24
— 24
20 16
70 60
— 2
— 2

*1 Silkekompagniet var paa den Tid allerede ophørt
2) Sjæll. Tegn. 1626, Fol 223 f., Sjæll Tegn. 1633, Fol. 139 f.

3*
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Mariager.........................
1626 1633

2 Rintrlcicibinø’...................
1626

5
1633

5
Hobro .......................... 2 Varde............................. 4 4
Skive.............................. 2 Sæby.............................. 6 6
Nykjøbing i Jylland... 
Holstebro......................

5 5 Hjørring........................ 2
4 Thisted.......................... 4 4

Lemvig.......................... 5 5 Ribe.............................. 50 50

Helsingborg, Korsør og Nyborg vare fritagne 
for denne Skat, mod at Budene gratis førtes over 
Færgestederne. Færgemændene erholdt Godtgjørelse 
af Byerne ved at fritages for al eller en Del borger
lig Skat og Tynge.

I et den 23. Marts 1635 udstedt Skattebrev til 
Kjøbstæderne1) er denne Skat slaaet sammen med 
en Skat til Underholdning af Residenter og til Hverv
ning af Baadsmænd til Orlogsskibene, hvilken sidste 
Skat paalagdes efter flere Kjøbstæders Ønske imod 
Fritagelse for i Fredstid at stille det hertil fornødne 
Mandskab.

I en samtidig udfærdiget Fortegnelse over, hvor 
meget hver Kjøbstad skulde erlægge, findes følgende
Opgjørelse :
a. Kgl. Majestæt...................................... 333 Rdl.

Kjøbstæderne i Danmark.................... 3471 —
Norske Kjøbstæder (til Baadsmænd).. 268 —

4072 Rdl.

b. Til Baadsmænds Hvervning.............. 2062 Rdl.
- Postbude........................................ 1110 —
- Residenter .................................... 900 —

4072 Rdl.

i) Sjæll. Tegn. 1635, Fol. 386.
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I et Brev til Rentemesteren samme Dag siges 
det udtrykkelig^ at Kongens Bidrag 333 Rdl. gives 
til Postbudene ligesom hidtil.

Efter denne Tid ses der ikke at være givet 
nogen Paamindelse om disse Skattebeløb, og med 
Undtagelse af, at der i 1638—39 var nogen Uorden 
med Rentekammeret med Hensyn til Pengenes Ind
betaling til Postforvalterne, i hvilken Anledning 
Korfits Ulfeld gjentagne Gange fik Ordre til at sørge 
for, at alt igjen kom i god Orden, synes endelig 
denne Sag at være bragt til Afslutning.

Disse Bidrag til Postbudene maatte Kjøbstæderne 
betale lige til 1653, da Postvæsenet gik over i en Privat
mands Hænder. Beløbenes Størrelse synes senere at 
være forandret. I et Brev, dateret Viborg i Febr. 
1647, tilskrive fire Rigens Raad Befalingsmanden paa 
Havreballegaard, Erik Grubbe, at de have Befaling 
ved Lensmændene at forhandle om Penge til Post
budene. G. skulde tilskrive Borgmester og Raad i 
Aarhus, at hvad de havde bevilget og vare satte for 
efter en medfølgende Seddel skulde erlægges i Vi
borg inden førstkommende Pinse og saa fremdeles x). 
I en Jordebog omtales det, at Mariager By St. Hans
dag 1642 maatte udrede 18 Rdl. til Postbudene2), 
men dette har dog næppe været for ét Aar.

Som foran bemærket kan Bestemmelsen i For
ordningens § 24 om, at Postforvalteme skulde be
stemme Postmestrenes og Budenes Løn, kun have

J. R. Htibertz, Aktstykker vedkommende Staden og Stiftet 
Aarhus II, 117 f.

2, H. Dahlerup, Mariager Klosters og Byes Historie, S. 186 f.
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vedkommet Delingen af Portoen imellem disse. At 
Forordningen ikke bestemte dette fo» Postmestrenes 
Vedkommende kunde synes mærkeligt, eftersom den 
foreskrev, hvor stor en Del af Portoen der skulde 
tilfalde Værterne, hos hvem Budene logerede (§ 20); 
men dette har formodentlig sin Grund i, at Bestil
lingen som Vært for Postbudene tildels var et 
kommunalt Ombud. Efter hvilke Regler Portoen er 
bleven delt imellem Postmesteren og Budene vides 
ikke; det eneste Sted, hvor dette Forhold findes be
rørt, er i en Bestalling af 12. Juni 1649 for den 
første særlige danske Postmester i Hamborg, og her 
anføres kun, at Budene skulde betale ham af hver 
Mark lybsk, de havde modtaget i Porto, saa meget, 
som hidtil havde været brugeligt.

Foruden Portoen havde Funktionærerne den faste 
aar lige Løn, der, som ovenfor oplyst, blev udredet af 
Kjøbstæderne i Forbindelse med Kongens Bidrag, 
400 Kurantdaler. I Følge en i sjællandske Tegneiser 
for 1633, Fol. 139 meddelt Fortegnelse bleve disse 
Beløb fordelte saaledes:

Kjøbenhavns Postmester.............. 200 Kurantdaler
2 Hallandsbude å 70...................... 140 —
2 Blekingsbude å70.................... 140 —
2 Laalandsbude å70.................... 140 —
2 Helsingørsbude å 50.................. 100 —
1 Kalundborgbud......................... 70 —
2 danske Hamborgerbude å 50 ... 100 —
2 Hamborgerbude a 30 ................ 60 —
Kolding Postmester...................... 100 —

Transport... 1050 Kurantdaler
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Transport... 1050 Kurantdaler
2 Aalborgbude å 50......................
2 Randersbude a 50......................
1 Ribebud......................................
Odense Landstingsskriver.............
Viborg do. .............

100
100

50
10
10
10Randers Byskriver

Ialt... 1330 Kurantdaler
eller ca. 1108 Rdl. in specie,

hvilket Beløb paa det nærmeste er overensstemmende 
med den i Opgj øreisen fra 1635 (se Side 36) til Post
budene bestemte Sum.

Af ovenstaaende Fortegnelse vil det ses, at der 
var Postmestre i Kjøbenhavn og Kolding. Post
mesteren i sidstnævnte By omtales kun i Forord
ningen for saa vidt som dens § 10 forudsætter Til
stedeværelsen af en saadan, og hans Stilling har 
formodentlig ogsaa været noget lignende som Vær
ternes i de øvrige Kjøbstæder, kun at han som Følge 
af Byens postale Betydning som Krydsningspunkt 
for de forskj ellige Ruter har haft Titel af Postmester 
og tillige modtaget en aarlig Godtgjørelse foruden 
den forVærterne foreskrevne Andel i Portoen. Han 
blev ogsaa ligesom Værterne ansat af Magistraten i 
Byen, dog i Forening med Lensmanden paa Kol- 
dinghus *).

Stillingen som Postmester i Kjøbenhavn har der
imod været mere anset, og denne Embedsmands For
hold omhandles ogsaa meget udførlig i Forordningen.

l) Jyske Tegn. 1625, Fol. 31f.
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Han kunde kun ansættes eller afskediges med Kon
gens eller hans Statholders Raad og Bevilling, og 
der er ogsaa udfærdiget kongelig Bestalling for dem, 
der have beklædt Embedet. Han skulde være en 
ædruelig og flittig Mand, som ikke drev nogen anden 
stor Haandtering, og være tilstede paa Børsen hver 
Formiddag fra 9—10 og Eftermiddag fra 3—4 for 
at modtage og udlevere Breve. Til andre Tider skulde 
han „mesten lade sig hjemme befinde“ og til Dør
tavle lade udhænge en hvid Hest med en blaa Rytter 
paa. Over alle Breve, saa vel Kongens som private, 
skulde han holde Bog med Nummer, Mærke, Datum, 
Afsender og Modtager, og for de kongelige Breves 
Vedkommende skulde han tillige paasé, at Budene 
bragte ham rigtig Kvittering tilbage, og deraf til
stille Kancelliet en Gjenpart. Med Budene skulde 
han have Indseende, at de afgik til de bestemte 
Tider og ikke bleve opholdte, og dersom nogen af 
dem viste sig utro eller forsømmelige, skulde han 
strax advare Postforvalterne.

Den første kjøbenhavnske Postmester, der om
tales, er Iffuer Jacobsen, der den 26. Novbr. 1634 
fik Bestalling som Børs- og Postmester. Som Børs
mester skulde han modtage Lejen af Boderne efter 
Rentemesterens Anordning og hvert Halvaar ind
betale den i Rentekammeret. Han skulde paasé, at 
Børsen blev lukket til passende Tid, eftersom Dagen 
tog til og af, og iøvrigt have Opsyn med Lejerne. 
Ved Siden af skulde han tillige „herefter“ forestaa 
„Postmesteriet“, der skulde holdes paa Børsen, og i 
Særdeleshed paasé, „at Kongens Breve ikke ble ve 
forliggende“. Hans Løn blev fastsat til 200 Kurant-
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daler aarlig fra Bestallingens Dato at regne, men 
desuden skulde han fra den Dag, han blev ansat 
som Børsmester, have aarlig 100 Kurantdaler1). Han 
maa altsaa allerede i nogen Tid have fungeret som 
Børsmester2), medens Bemærkningen, at han herefter 
tillige skal forestaa Postmesteriet, tyder paa, at han 
ikke tidligere har beklædt dette Embede. Hvem der 
imidlertid i saa Tilfælde har været hans Formand, 
vides ikke.

Ifiuer Jacobsen maa imidlertid snart være død 
eller fratraadt; thi allerede 1637 nævnes som fun
gerende Børsmester G-erhard van Oesede, der 
den 1. Juni 1639 fik Bestalling som Børs- og Post
mester med en aarlig Løn af 300 Kurantdaler, at 
regne fra 12. August 1637 3). Han fratraadte som 
Børsmester 1642, men vedblev at være Postmester 
og fik som saadan den 9. Januar 1649 Bestalling af 
Frederik III med samme Løn som tidligere4). Han 
har imidlertid ikke kunnet aflægge rigtigt Regnskab 
for Børsen, hvorfor hans Løn som Postmester er 
tilbageholdt, og i et Brev til Rentemesteren den 
18. August 1653 resolverede Kongen, at det, han 
skyldte paa Børsregnskabet, skulde indeholdes i det 
ham som Postmester tilkommende Beløb, saa vidt 
tilstrække kunde5). Han skrev derefter gjentagne 
Gange til Kongen, bad om at faa sin tilgodehavende 
Løn og beklagede sig over sin uheldige Stilling. I

Sé Aktstykker Nr. 2.
2) Regnskaber, aflagte af ham, findes fra 1633.
3) Sjæll. Reg. 1639, Fol. 117.
4) Sjæll. Reg. 1649, Fol. 102.
5) Sjæll. Tegn. 1653, Fol. 603.
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sit sidste Brev, dateret 27. Oktober 1653, erklærer 
han, at han vil geraade i Armod, hvis han skal be
tale det Beløb, der er ham udsat. Han er nu 70 Aar 
og kan intet fortjene, tilmed da Postmesterbestil
lingen efter Kongens Ordre nu fratages ham, og han 
af sine Kreditorer er sat i Gjældsfængsel, skjønt han 
laa paa sin Sygeseng1). Den 26. Januar resolverede 
derpaa Kongen, at Gerhard van Oesede skulde be
tale, hvad han efter 3 Aars Overslag havde haft 
mindre i Husleje af Børsens Boder end sin For
mand 2).

Det er tidligere omtalt, at et Kongebrev af 
4. Januar 1625 befalede Rentemesteren at tilstille 
Postmesteren i Hamborg aarlig 200 Kurantdaler. 
Denne Postmester omtales slet ikke i Forordningen, 
og det kan heller ikke antages at have været en 
særlig dansk Postmester, men formodentlig Staden 
Hamborgs Postmester. Bestyrelsen af de fra Ham
borg udgaaende Budkurser maa jo antages at være 
forbleven i Handelsstandens Hænder, idet Stadens 
Regering ikke befattede sig med Postbefordring. 
For hver saadan Budkurs var der i Begyndelsen en 
Postmester (Botenmeister), der imod en vis aarlig 
Afgift forpagtede Stillingen af Magistraten, hvortil 
dog krævedes Senatets og Kjøbmændenes Samtykke. 
I Begyndelsen af det 17 de Aarhundrede ble ve alle 
disse smaa Embeder forenede i et Stadspostamt, hvis 
første Postmester var Balthasar Lange3). Denne 
Postmester har formodentlig tillige besørget Forret-

x) Sjæll. Indlæg 1653.
2) Sjæll. Tegn. 1654, Fol. 21.
3) W. H Matthias, Uber Posten und Post-Regale I, 209.
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ningerne for de fremmede Lande, der havde ind
rettet Postforbindelser til Hamborg, og altsaa ogsaa 
for Danmark. Hans Eftermand, Dietrich Gerbrand, 
der 1641 blev Stadspostmester, siges i det mindste 
at have været dansk Postmester1).

Ved Siden af dette Stadspostamt oprettede Rigs- 
Generalpostmesteren, Fyrsten af Thurn og Taxis, i 
1615 et Rigspostamt i Hamborg, idet Staden hørte 
til de Rigsstænder, hvis Regering havde anerkj endt 
Kejserens Ret til at forlene Huset Taxis med Post
regalet. Kort efter oprettede Brandenburg, Brunsvig- 
Luneburg og Mecklenburg hver sit Postkontor, hvilket 
naturligvis mødte Modstand, ikke alene fordi Stads
postmesterens Indtægter og følgelig ogsaa Forpagt
ningsafgiften derved forringedes, men ogsaa, fordi 
det, som Følge af den Ret, Staden havde indrømmet 
det kejserlige Rigspostvæsen, betragtedes som et Ind
greb i dettes Rettigheder. I 1649 fandt ogsaa Dan
mark sig foranlediget til at oprette sit eget Post
kontor i Hamborg, hvilket i Bestallingen for den 
nye Postmester, Ewert Reimers, motiveredes ved de 
mange Uregelmæssigheder, Afleveringen og Mod
tagelsen af Brevene i det almindelige Kjøbmandshus 
havde haft tilfølge. I denne Bestalling, der er da
teret 12. Juni, bestemtes det, at Postmesteren skulde 
have Bolig i den schauenburgische Gaard, hvor 
Kontoret ogsaa skulde holdes2), og skulde Budene af

’) Matthias, anf. St. I, 210.
2) Af de Postkontorer, fremmede Stater havde i Hamborg, siges 

det danske at have været det ubetydeligste og at have haft 
Lokale i en Kjælder. Indtil Aaret 1723 vare de fremmede 
Postkontorer udvendig betegnede ved et i Muren indfattet i Sten
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al Porto og Fragt svare ham det samme, som var 
tilstaaet den forrige Postmester ’). I et samme Dag 
til Budene udfærdiget Mandat blev det paalagt disse 
ved Ankomsten eller Afrejsen at indfinde sig hos 
den nye Postmester, som skulde forfærdige et rigtigt 
Karte over Brevene, og skulde de uvægerligt betale 
ham af hver Mark lybsk, de havde modtaget i Porto, 
saa meget, som hidtil havde været brugeligt, „da 
han ellers for Tiden af Os intet synderligt andet 
nyder“2).

Mod Oprettelsen af det danske Postkontor gjorde 
Hamborgs Magistrat strax Indsigelse, hvortil var saa 
meget mere Grund, som den ansatte Postmester ikke 
engang var en Hamborger, men fra Pinneberg. 
Denne Indsigelse blev imidlertid meget skarpt afvist 
i et Kongebrev af 20. Juli 1649 til de residerende 
Kommissærer i Hamborg, Albert Baltzar Berns og 
Leonhard Marselis, hvori det hed, at Kongen havde 
modtaget deres Indberetning af 7. Juli angaaende 
den nylig ansatte Postmester og de Vanskeligheder, 
de derved havde haft. Kongen fandt ikke, at Borg
mester og Raad havde nogen fornuftig Grund til at 
modsætte sig denne Forandring og gjøre ham stri
digt hvad der var indrømmet andre omkringboende 
Konger og Fyrster. Saafremt saadant herefter skulde 
finde Sted, vilde Kongen vide tilbørligen at imøde-

udhugget Billede, det danske ved en Elefant, det preussiske ved 
en sort Ørn o. s. v. Senere anbragte man Landenes Vaaben, 
malet paa et Skilt. (W. H. Matthias, Uber Posten und Post- 
Regale I, 208.)

J) Patenten 1648—49, Fol. 186.
2) Smstds., Fol. 184.
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gaa det. Forøvrigt overlod Kongen Kommissærerne 
med Ewert Reimers’ Medvirkning at paasé, at Post
væsenet i Hamborg blev holdt i god Stand1).

Henimod Slutningen af den Periode, der her 
omhandles, blev der tillige ansat Postmestre i Flens
borg og Haderslev. Den 5. April 1651 konfirmeredes 
en Bestalling for Dieterich Kløcher som Postmester i 
Flensborg, hvilket Embede det hedder var ham lovet 
efter hans Svoger Jørgen Laurentzen2). I Haderslev 
blev i Juni 1649 ansat en Postmester ved Navn Gott
fried Schumacher3), der i flere Aar havde forestaaet 
Kongens Vinkjælder og nu efter sin Faders Død 
havde overtaget dennes Vinhus i Haderslev. I Kon
cessionen paa dette Vinhus hedder det, at da han i 
nogen Tid har forestaaet Postmesterskabet i Haders
lev, og Kongen nu vil have oprettet et Postkontor 
dér, har han tillige ansat Schumacher som Post
mester, at han skal varetage alle en Postmesters 
Forretninger og sørge for, at Brevene til de Steder, 
som de ordinære Poster ikke berøre, blive befordrede 
til Adressaterne, og skal han for denne Tjeneste til
lægges aarlig 20 Rdl. af Haderslev Amts Intrader 
og fritages for al borgerlig Skat og Tynge4).

I Lybæk skal der i Aaret 1650 være bleven op
rettet et dansk Postkontor, der bestyredes af kgl. 
Kommissær Würge5). Hvorledes Forbindelse med

1) Inland. Regst. 1649.
2) Patenten 1650—51.
3) Han var Griffenfelds Fætter og blev senere tillige Tolder og 

Borgmester i Haderslev.
4) Patenten 1648—49, Fol. 190.
5) Geh. Ark. Reg. 82 E, 43 a, Nr. 101.
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denne By fandt Sted, er ikke oplyst, men formodent
lig er et Bud gaaet til og fra Hamborg.

(OmPostmestre i Ribe, Varde og Ringkjøbing se 
Side 52.)

I de Byer, hvor ingen Postmester fandtes, men 
som alligevel passeredes af Budene, skulde Værten i 
det Logi, som Borgmester og Raad i hver Kjøbstad 
skulde anvise for Budene, varetage Forretningerne. 
Af Publikum skulde han modtage de Breve, som 
ønskedes afsendte, og levere dem til Budene, og nød 
han en Trediedel af Betalingen for disse Breve og 
var desuden i Fredstid fritaget for borgerlig Skat og 
Tynge, saafremt han ikke drev anden borgerlig 
Næring. Af Budene skulde han modtage de an
kommende Breve, som skulde forsendes udi Egnen, 
hvorimod Brevene til selve Byen bleve afleverede 
direkte til Adressaterne af Budene.

Budenes Antal var det overladt Postforvalterne 
at bestemme, ligesom ogsaa deres Kaution, „saa vidt 
den kan haves“. At denne ikke har været ringe, 
ses af et Brev til Postforvalterne, hvori Kongen 
beder dem at antage en Mand som Postbud uden 
Kaution, da han ikke kan stille den forlangte Sum 
500 Daler, „efterdi Vi hannem kjender“1). Post
forvalterne kunde antage og afskedige Budene og 
skulde ved Postmesteren føre Tilsyn med, at de 
gjorde deres Pligt. Saafremt de vare utro eller for
sømmelige, skulde de lade dem strafle. Noget 
skarpt Tilsyn har der dog næppe været, hvad vel 
ogsaa var vanskeligt at gjennemføre. Et Kongebrev

i) Sjæll. Tegn. 1625, Fol. 13.
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fra Februar 1638 giver et ret godt Bevis herpaa, 
idet der heri træffes den Anordning, at Postbudet 
fra Hamborg ikke maa føres over Færgestederne, 
uden at han har skriftligt Bevis for at have været i 
Haderslev. I modsat Fald skulde han tages og føres 
tilbage igjen1). Det har formodentlig ikke været 
ualmindeligt, at Budene undlode at passere enkelte 
Byer, uden at der derover er ført nogen Klage; 
men i nærværende Tilfælde opholdt Kongen sig 
netop i Haderslev, hvad Postbudet vel ikke har 
været vidende om. I et under 15. Januar 1650 til 
Postbudene udfærdiget Mandat hedder det, at Bu
dene, som rejse til Hamborg, skulle være meget 
efterladende med Besørgelsen af Brevene til Gottorp 
og Fyrstendømmerne, endogsaa med Kongens egne 
Breve, idet de ofte skulle tage Brevene med til 
Hamborg og først besørge dem paa Tilbagevejen. 
Da ikke alene Postvæsenet herved faar et ondt 
Navn, men ogsaa store Urigtigheder kunne afsted
kommes, paalægges det Budene at være paapasse- 
lige, da de ellers ville faa Afsked2). Angaaende An
vendelse af Straf for Forsømmelser kjendes kun et 
Kongebrev fra 1649, hvori det paalægges Statholder 
Jochum Gerzdorff at forhøre Knud Postbud an
gaaende et Brev fra Overkammererer Keinschild til 
Kongen, hvilket ikke var kommet tilstede, „og der
som han ingen rigtig Undskyldning haver, skal Du 
lade ham straffe nogen Tid med Fængsel“3).

Hvormange Bude der fandtes i 1633, vil frem-

Jyske Tegn. 1638, Fol. 484.
2) Patenten 1650—51, Fol. 2.
3) Sjæll. Tegn. 1649, Fol. 144.
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gaa af den Side 38—39 meddelte Fortegnelse. Antallet 
er imidlertid senere blevet forøget, i det mindste 
paa Hamborgerruten, hvor der i 1649 rejste 6 Bude1).

I den nævnte Fortegnelse skjelnes der imellem 
danske Hamborgerbude og Hamborger bude, 
ved hvilke sidste skal forstaas i Hamborg bosiddende 
Bude. („Først kan være 4 Hamborger bude, de 2 at 
bo i Kjøbenhavn og 2 i Hamborg“, hedder det i det 
ene Forslag til Forordningen.) Disse vare vistnok 
underlagte Postmesteren i Hamborg, hvorved det kan 
forklares, at det i Forordningens § 24 er nødvendigt 
udtrykkelig at bemærke, at Postmesteren i Kjøben
havn med Hensyn til Recepisse for Brevene og- 
saa skal kontrollere Hamborgerbudene, da disse vel 
ellers ikke have været hans Kontrol undergivne. Af 
et i 1647 til Kongen indkommet og i det tyske 
Sprog affattet Andragende fremgaar det ogsaa, at 
Andrageren, et Postbud ved Navn Lorentz Horst- 
mann, har været tysk og bosiddende i Ham
borg. Han beklager sig heri over den residerende 
Kommissær Albert Berns’ Fremfærd imod ham. I 
1645 var han af salig Joh. Bram bleven antagen 
som Hamborgerpostbud med Tilladelse til at lade en 
anden rejse for sig, naar han selv var forhindret. I 
længere Tid havde han nu ladet en vis Berent Paget 
rejse for sig, indtil Kongens Memoire 1647 befalede, 
at Budene selv skulde rejse, hvilket han da ogsaa 
strax havde efterkommet; men var det derpaa af 
Albert Berns blevet ham paalagt at blive hjemme 
og lade Eybert Weymeyer forrette Rejsen, hvilken 
Ordre han ogsaa hidtil havde maattet efterkomme.

i) Patenten 1648-49, Fol. 186.



49

Han bad nu om at blive indsat i sin Stilling igjen, 
eller, hvis Weymeyer skulde rejse, at denne da 
inaatte tilholdes at godtgjøre ham som tidligere1).

At man i 1647 har udstedt Befaling om, at Bu
dene selv skulde forrette deres Rejser, tyder paa, at 
det har været Brug at bortforpagte Embederne, der 
altsaa paa dette Tidspunkt maa have været ret ind
bringende, og det er derfor ikke saa mærkeligt, at 
den foran omtalte Postmester i Hamborg, Ewert Rei
mers, i sin Bestalling fik Tilsagn om at erholde en 
Plads som Postbud paa Hamborgerruten, naar en 
saadan blev ledig.

Hvad nu Befordringsmaaden og Gjenstandene 
for dette Postvæsens Virksomhed angaar, da maa 
der skjelnes imellem Ruten Kjøbenhavn—Hamborg 
og de øvrige Ruter. Mellem Kjøbenhavn og Ham
borg have Budene nemlig været kjørende og i Følge 
Forordningens § 21 medført saa vel Breve som Pakker. 
Medens Forordningen fastsatte Taxten for Brevene, 
hedder det, at der for „Packeter oc andre Vare“ skal 
gives „efter Aduenant oc deris Verd“, og det har 
formodentlig været overladt til Budene og de re
spektive Forsendere at enes om Betalingen for saa- 
danne Sager. Det har vistnok ikke alene været 
smaa Pakker, Budene medførte, men ogsaa større 
Forsendelser; af Rentemesterens Regnskaber for 
1650—51 sés der saaledes at være betalt Postbudene 
et Beløb af 50 Rdl. for at have medbragt hamborgsk 
01 til Dronningen, medens hun laa i Barselseng.

Sjæll. Indlæg 1647.
4
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Befordring vare Bønderne i Følge Kongebrev af 
22. Novbr. 1624 pligtige at afgive for en billig Be
taling1); men denne Ordning har formodentlig haft 
sine Vanskeligheder, hvorfor det paa Postforvalternes 
Andragende (jvfr. Side 27) i 1626 blev paalagt Vogn- 
mændene, saa vel i Kongeriget som i Fyrstendømmerne, 
at medføre de Hamborgerbude for 20 /3 om Vinteren 
og 16 Æ om Sommeren pr. Mil, og skulde Budene 
herfor strax befordres2). Som Godtgjørelse for denne 
formodentlig ringe Betaling skulde Vognmændene 
forskaanes for al eller en Del borgerlig Skat og 
Tynge, hvorfor en ringere Budskat var sat paa de 
Byer, hvor Budene erholdt Vogne.

Den samme Godtgjørelse erholdt ogsaa Færge- 
mændene, der i Følge Forordningen skulde overføre 
Budene frit; men for disses Vedkommende har det 
ofte været nødvendigt at erindre om Opfyldelsen af 
denne Pligt. Et Kongebrev til Lensmanden Ventsel 
Rothkirck i Korsør, dateret Odense 22. Januar 1644, 
vidner tilstrækkeligt om, hvor utilbøjelige Færge- 
mændene vare til at efterkomme Forordningens 
Bestemmelser. Det hedder heri: „Eftersom vi 
naadelig erfare, hvorledes at Færgemændene udi vor 
Kjøbstad Korsør sig lader forlyde, at de deres Baade 
ville tilhobe føre og opbrænde, førend de vore Folk 
og Bude ville overføre. Thi bede vi dig og naade- 
ligen befale, at du derefter flittig er fors ker, hvem 
saadant sagt haver, og dersom nogen befindes, saa- 
dant at have sagt, eller det ringeste sig modvillig

’) Sjæll. Tegn. 1624, Fol. 415.
2) Sjæll. Tegn. 1626, Fol. 223.
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lader befinde, da skal du dem strax udi Jern lade 
slaa og til Bremerholm fremsende“ J). Paa et senere 
Stadium, formodentlig efterhaanden som Korrespon
dancen er tiltagen og derved Budenes Løn bleven 
bedre, er Pligten for Færgemændene at overføre 
Budene frit bortfalden, medens de fremdeles skulde 
overføre dem strax, saasnart de ankom til Færge
stederne. Ved Kongebrev af 6. Marts 1651, hvori 
der klages over Færgemændene i Korsør og Nyborg, 
blev det nemlig paalagt Lensmanden Mogens Kaas 
at tilholde disse uden Ophold at overføre Hamborger
postbudene saa vel Sommer som Vinter, naar de gave.- 
den ordinære Fragt2).

Paa de øvrige Buter have Budene været gaaende 
og have kun medført Breve. Ved Kongebrev af 
3. Decbr. 1650 meddeltes det Lensmændene Hendrik 
Rantzau og Erik Juel, at det var bevilget, at der i 
Jylland maatte forordnes Bønder „til at flytte Posten 
fra et Sted til et andet“, og skulde de herom paa. 
Kongens Katification gjøre en vis Anordning. Den 
16. Decbr. s. A. fik derefter Lensmændene i Jylland. 
Befaling at udlægge Bøndergaarde ved Landevejene,, 
hvis Beboere „kunde age og fremføre det frem- og 
tilbagerejsende Postbud ved Dag og Nat“. Disse 
Bønder skulde fritages for alle øvrige Ægter og 
Arbejder, „og skulde alene derpaa vare, at Posten 
vel blev befordret efter den Ordinants, som Hendrik 
Rantzau og Erik Juel derom gjorde“ 3).

Efter at der i 1650 var ansøgt om, at en Post

*) F. R Friis, Bidrag til Korsør Byes Historie, S. 9.
2) Fynske Tegn. 1651, Fol. 87.
3) Jyske Tegn. 1650, Fol. 301 og 304.

4*
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maatte gaa til Ringkjøbing, blev der i 1652 udlagt 
Bøndergaarde til Postens Befordring mellem Ribe— 
Varde—Ringkjøbing. Der blev ikke anordnet noget 
Postbud paa denne Rute, men derimod Postmestre i 
Ribe, Varde og Ringkjøbing, hvilke skulde have 
Nøglen til „Postvadsækken“, som Bønderne bragte1). 
I et Brudstykke af et Brev, der maa antages at være 
et Forslag om denne Posts Indretning, hedder det, 
at Portoen skulde være for Enkeltbrev 3 Sk. fra 
Ribe til Varde, 6 Sk. fra Ribe til Ringkjøbing og 
4 Sk. fra Varde til Ringkjøbing og af dobbelte Breve 
en Trediedel mere. Denne Porto skulde deles i 2 
Parter, hvoraf den ene Part skulde anvendes til at 
underholde „det Bud mellem Ribe og Haderslev“ (om 
et saadant var anordnet, vides ikke; i Følge Forord
ningen gik der et Bud fra Kolding til Ribe) og den 
anden Part skulde tilfalde Postmestrene i de nævnte 
3 Byer, saaledes at hver Postmester skulde have 
Portoen for de Breve, der forsendtes fra eller til 
den By, hvor han var ansat2).

Betalingen for de med Posterne forsendte Breve 
erlagdes til Budene, eventuelt ved Postmesteren eller 
Værterne. For Breve, der kun forsendtes med ét 
Bud, f. Exp. et Brev fra Kjøbenhavn til Hamborg, 
kunde Betalingen vistnok erlægges efter Behag af 
Afsender eller Modtager. Skulde et Brev derimod 
forsendes med 2 Bude, f. Exp. fra Kjøbenhavn til 
Aarhus, betalte Afsenderen det første og Adressaten 
det andet Bud. Skulde et Brev forsendes med 3 
Bude, f. Exp. fra Malmø til Aalborg, betalte Af-

’) Jyske Tegn. 1652, Fol. 52.
2) Jyske Indlæg.
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senderen det første Bud og leverede ham Betaling 
til det andet Bud, hvorom Brevet blev paategnet, 
og Adressaten betalte da det sidste Bud. (Angaaende 
Betalingen for Breve til Udlandet se Side 60.)

Medens Forordningen foreskrev, hvilke Byer 
Budene paa de forskjellige Ruter skulde passere, 
gav den ingen Bestemmelse om, hvor ofte de skulde 
gaa, eller hvor længe de maatte være undervejs. 
Bestemmelse herom var det overladt Postforvalterne 
at træffe; men en Instrux i denne Retning — for 
saa vidt en saadan er udfærdiget — kjendes ikke. 
For Hamborgerrutens Vedkommende foreligger der 
imidlertid hist og her forskjellige Meddelelser, hvoraf 
det fremgaar, at Posten her er gaaet en Gang ugent
lig. I et Kongebrev af 22. December 1647 blev det 
saaledes befalet, at den Post, som hver Uge ankom 
fra Hamborg, skulde afgive Kongens Breve i Ros
kilde, hvorfra de med særligt Bud skulde sendes til 
Frederiksborg, hvor Kongen da opholdt sig1), og i 
det Side 44 omtalte Mandat til Postbudene siges „det 
Postbud, som hver Lørdag afrejser fra Hamborg“. 
I en Suplik til Kongen fra den af det norske Post
væsen saa fortjente Kjøbmand Selius Marselis, da
teret 20. Decbr. 1652, hvori han henleder Opmærk
somheden paa den Langsomhed, hvormed Posten til 
og fra Norge befordres, anføres det, at medens Posten 
fra Kjøbenhavn til Hamborg i Sommertiden bruger 
5 Gange 24 Timer og om Vinteren og Efteraaret 6 
eller i det længste 7 Gange 24 Timer, hvilket dog 
er meget sjældent, og dog skal passere Vandet 2

0 Sjæll. Tegn. 1647, Fol. 296.
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Gange, saa er Posten fra Kristiania om Sommeren 
8 å 9 Dage og om Vinteren og Efteraaret 10 endog 
11 Dage undervejs og har kun Sundet at passere1). 
Her er sandsynligvis endda kun Tale om de gjen- 
nem Byerne rejsende Bude, da det ikke kan an
tages, at det ridende Bud, som i 1640 blev anordn et 
alene for de udenlandske Breves Skyld (se Side 61), 
skulde have været 5 å 6 Dage om at tilbagelægge 
Vejen mellem Kjøbenhavn og Hamborg, naar han 
ikke skulde modtage og aflevere Breve undervejs.

I Forslaget til Forordningen er Antallet og Varig
heden af Budenes Rejser ansat saaledes:

Hamborger bude: Et Bud hver Uge fra Kjøben
havn og et fra Hamborg. Rejsen endes i 8 
Dage.

Laalandske Bude: Et Bud hver Uge fra Kjøben
havn og et fra Nakskov. Rejsen endes i 8 Dage.

Blekingske Bude: Et Bud hver Uge. 
Hallandske Bude: Et Bud hver Uge.
Kalundborgbudet rejser en Gang hver Uge.
Helsingørsbude: Et Bud fra Kjøbenhavn om 

Mandagen, tilbage Onsdag, et Bud fra Helsingør 
Tirsdag, tilbage Torsdag og saaledes hver 3die 
Dag.

Hvad Forbindelsen med Norge eller Postvæsenet 
imellem Rigerne angaar, da er det af en tidligere 
Forfatter2) antaget, at Danmark ikke længe efter

*) Underd. Suplik til Kongen fra Selius Marselis, dat. Kbhvn. 20. 
Decbr. 1652, velvilligst meddelt af Rigsarkivar Birkeland i 
Kristiania.

2) H. M. Velschow i »Nyt hist. Tidsskr.« V, 588.
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den sjørødske Fred 1613 skulde have erholdt Til
ladelse til at sende en Post gjennem S verrig til 
Norge. For saa vidt der imidlertid ligger noget til 
Grund for denne Antagelse, kan det kun have været 
en Tilladelse for Regeringen til at lade Brevdrageren 
til Statholderen paa Akershus Slot passere svensk 
Territorium; thi det norske Postvæsens Oprettelse 
daterer sig først fra Januar 1647, da der efter Stat
holderen Hannibal Sehesteds energiske Bestræbelser 
etableredes en Postforbindelse mellem Kjøbenhavn 
og Kristiania. Det norske Postvæsen organiseredes 
imidlertid ikke som en Statsinstitution, men som et 
privilegeret Foretagende af en Privatmand ved Navn 
Henrik Morjan, der selv skulde bære Risikoen og 
nyde den mulige Fordel1). Dette er formodentlig 
Grunden til, at der ikke, som ved det danske Post
væsens Oprettelse, udkom en Forordning, hvilket 
først skete 1650. Henrik Morjan døde imidlertid 
allerede i Slutningen af 1648, og Postvæsenet blev 
derefter forvaltet af hans Enke, som foruden Porto 
og Brevpenge oppebar aarlig 300 Rdl. og for de hal- 
landske Bude 400 Rdl., hvilke Penge bleve hende 
udbetalte af Lensmanden paa Baahus Slot2). Posten 
er sandsynligvis fra Kjøbenhavn bleven sendt med 
de da alt anordnede Bude i Skaane og Halland og 
forøvrigt samme Vej som ved Forordningen af 1650 
foreskrevet (se Side 57). Efter at Halland i Hen-

M. Birkeland, Det norske Postvæsen i dets Oprindelse og første 
Begyndelse, i »Smaaskrifter tilegnede A. F. Krieger den 4. Ok
tober 1887«, Side 212.

2) M. Birkeland, anf. St., Side 214. Norske Rigsreg. IX, 178, 
X, 70 f.
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hold til Freden i Brømsebro 1645 var afstaaet og 
derefter overleveret til S verrig, er Posten igjennem 
Halland rimeligvis bleven befordret ved Hjælp af 
derboende Bønder, i det mindste blev der den 
1. August 1647 sendt en Anmodning fra Kongen til 
de derværende Lensmænd om at tilstede saadant, 
„da Postvæsenet, siden Halland til de svenske blev 
overleveret, ved vore og Kronens Tjenere ikke alene 
forvaltes kan“, mod at hver af de dertil antagne 
Bønder fik et Honorar af 10 Speciedaler aarlig for 
én Gang om Ugen at føre Brevene 2 Mil „fra den 
ene til den anden“ *).

Den 9. August 1650 udkom den første Forord
ning om Postvæsenet imellem Danmark og Norge2). 
I Følge denne skulde Posten afgaa fra Kjøbenhavn 
hver Fredag Aften, om Sommeren Kl. 8 og om Vin
teren Kl. 6, og fra Kristiania hver Lørdag Aften til 
samme Klokkeslet. Alle Breve skulde „under det 
kongelige Postsegl forsegles og udi Postsækken inde- 
lukt fremføres“. Kun Postmesteren havde Tilladelse 
til at aabne denne, og forPostrytterne var der fore- 
skreven Fængselsstraf og Løns Fortabelse, saafremt 
de tillode andre at gjøre det. Befalingsmændene i 
Helsingør og Helsingborg eller hvor Posten gik 
igjennem, vare pligtige at sørge for, at Postbudene 
strax ved Dag og Nat bleve befordrede. I Norge 
blev Posten fremført ved dertil forordnede Post
bønder, der til Gjengjæld nøde andre Friheder. 
Fogderne skulde have Opsyn med Postbønderne og

2) Skaanske Tegn. 1647, Fol. 160.
2) Findes i H. Paus: Gamle Kongelige Forordninger og Privilegier, 

udgivne for Kongeriget Norge, Kbhvn. 1751, S. 871 f.
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tilholde dem at have en Karl og en Hest i Bered
skab, saa snart Postsækken ankom, ligeledes paasé, 
„at den ene ikke førre slipper den anden, førend 
han haver givet sig til Veis igjen“, og at Post
sækken ikke fremsendtes med smaa Børn eller 
Kvindfolk. Posten befordredes ved ridende Bud fra 
Kjøbenhavn over Helsingør, Helsingborg igjennem 
Skaane, Halland og Vestergotland, derfra igjennem 
det den Gang norske Baahus Len, berørende Byerne 
Marstrand, Uddevalla, Frederiksstad og Moss, til Kri- 
stiania. — Forordningen fastsatte endvidere Portoen 
for Breve fra Kristiania til Kongsberg, Tønsberg, 
Laurvig, Skien, Kristianssand, Stavanger, Trondhjem 
og Bergen; men heraf anses det dog ikke for sik
kert, at en saadan Postforbindelse var færdig, idet 
Udtryksmaaden i Forordningen „Have vi naadigst 
udi Begyndelsen af dette Postværk bevilget, indtil 
at det tager noget mere til, at alle de, som deres 
Breve med Posten fremsender, Brevlønnen eller Porto 
efter følgende Taxt skulle betale“, tyder hen paa, at 
man her kun har for sig en maaske allerede ved 
Postvæsenets første Indretning tilladt eller autoriseret 
Brevtaxt, som skulde træde i Kraft, efter som hver 
af de nævnte Byer indlemmedes i Postnettet. Imid
lertid maa det anses som sikkert, at Forbindelsen 
mellem Kristiania og Bergen var tilvejebragt i alt 
Fald i 1649, og at en Kristianssands- og Tro ndh jerns - 
post existerede i 1652, medens Stavanger paa den 
Tid endnu ikke var inddraget i Postnettet1).

Hvad endelig den udenlandske Korrespondance

*) M. Birkeland, anf. Sted, Side 215.
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angaar, da omtaler Forordningen af 1624 i § 21 de 
Breve, „som længere skulle forsendes end paa Kjø- 
benhavn og Hamborg.“ Ved Breve, som fra Steder 
paa Hamborgerruten skulle forsendes længere end til 
Kjøbenhavn, kan kun forstaas Breve til Skaane, 
Halland og Bleking, for hvilke der heller ikke var 
fastsat nogen Taxt i Forordningen, da der ikke i 
1624 bestod noget for private tilgængeligt Postvæsen 
i Sverrig, men kun en i 1620 alene for Statholdernes 
Brevvexling indrettet Post, der blev fremført af 
Bønderkarle, hvilke foruden Løn og Klæder fik fri 
Fortæring hos Undersaatternex). Et almindeligt 
svensk Postvæsen blev først indrettet ved Forord
ningen af 20. Februar 1636, skjønt der allerede i 
1624 og 1626 var gjort Forslag herom2).

Denne Forordning anordnede en Postrute fra 
Stockholm til Markaryd ved den daværende danske 
Grænse. Her har da formodentlig siden 1636 
fundet en Udvexling af Breve Sted imellem de danske 
og svenske Bude, men forinden den Tid have Breve 
til Sverrig ikke kunnet forsendes ved Postvæsenets 
Hjælp, og det ses ogsaa, at den danske Regerings 
Breve før den Tid ere bievne befordrede ved et sær
ligt Bud, der i Rentemesterens Regnskaber benævnes 
„Postbud ad Sverrig“ og opføres med en aarligLøn, 
foruden Penge til Heste, Vogne og Fortæring paa 
Rejsen. Naar det derfor i Hegewischs Geschichte d. 
Herzogth. Schlesw. Holstein unter dem oldenb.

1) B. J. Geijer, Sammendrag af gallande Postforfattningor, 
Pag. IX og X.

2) Smstds., Pag. XI.
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Hause IV D. pg. 26 siges, at Christian IV ved Freds
slutningen i Sjørød 1612 bevilgede den svenske Konge 
at lade en svensk Post passere gjennem de danske 
Stater til og fra Hamborg, i hvilken Anledning For
fatteren udtaler sin Forundring over, at ikke strax 
en lignende Anstalt blev indrettet for de danske 
Stater, da dens Nytte dog maatte være iøjnefaldende, 
og tilføjer, at dette først skete 40 Aar efter, idet 
han daterer det danske Postvæsens Oprettelse fra 
1653, da kan dette ikke have været en Post i den 
Forstand, hvori Nutiden tager dette Ord, men kun 
en Brevdrager for Regeringens Breve, og forøvrigt 
indeholder den sjørødske Fredstraktat, der først slut
tedes 1613, intet herom. Naar Velschow dog mener, 
at en saadan Tilladelse maa være given kort efter, 
og i den Anledning henviser til de svenskes Be
sværinger ved Grænsemødet imellem Knærød og 
Ulfsbek 1624, da er dette ikke korrekt, eftersom de 
omtalte Besværinger ikke førtes over nogen Post 
igjennem Danmark, men over den svenske Konges 
Poster og Brevdragere til den danske Konge1). 
Først ved Freden i Brømsebro 1645 ses S verrig at 
have erholdt officiel Tilladelse til at lade Posten 
passere igjennem Danmark til og fra Hamborg, om 
det end maa antages at have været tilladt ogsaa 
før den Tid, eftersom det i Fredstraktatens Art. 20 
hedder, at det skal staa Hendes Majestæt i S verrig 
frit for „at have herefter, som hidindtil, sin Post
forvalter i Helsingør samt sine Poster gaaende 
mellem Sverrigs Grænser og Hamborg uden Hinder

T) Slange, Christian den fjerdes Historie, Side 513.
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og Forfang, som fører Hendes Majestæts og Under- 
saatternes Breve“. Det er heller ikke usandsynligt, 
at den svenske Post til og fra Hamborg før 1645 
en Tid er bleven befordret igjennem Danmark af 
hamborgske Bude, idet der i 1637 er udstedt 2 ens
lydende Passer for 2 Hamborgere til uhindret at 
drage gjennem Danmark og „derfra ind udi S verrig, 
der sine Breve at forrette, og siden tilbage igjen.“ 
Det paalægges heri Fogderne og andre at lade dem 
frit og uhindret passere og repassere og kun paasé, 
at de ingen Kjøbmandsskab bruge J). At dette har 
været Postbude, tør man slutte deraf, at Passerne i 
Indholdsfortegnelsen til sjællandske Registre ere op
førte som „Hamborger Post.“

Breve fra Danmark til det sydlige Udland — 
de Breve, som længere skulle forskikkes end paa 
Hamborg — have lige fra Postvæsenets Begyndelse 
kunnet besørges ved dettes Hjælp. For saadanne 
Breve bestemte Forordningen, at Portoen skulde betales 
Budene strax, hvorved vel maa forstaas, at de skulde 
forud betales af Afsenderen, formodentlig dog kun 
til Hamborg. I Forslaget til Forordningen er denne 
Bestemmelse motiveret ved følgende Exempel: „En 
Mand vil have et Brev fra Kjøbenhavn til Amster
dam; samme Brev skal det Hamborgerbud føre til 
Hamborg, til Postmesteren der. Nu vil Postmesteren 
ikke betale ham for Brevet, thi han faar intet derfor 
igjen, og Budet vil ikke føre Brevet forgjæves. Ergo 
derfor faar den Mand i Kjøbenhavn at betale Breve
penge strax med Brevet, naar han Budet Brevet

i) Sjæll. Beg. 1637, Fol. 512.
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leverer, og skrive paa Brevet, at Budløn til Ham
borg er betalt, dermed kommer Brevet fort med det 
Amsterdammerbud og betales i Amsterdam alene 
Brevepenge fra Hamborg.“

Korrespondancen med det sydlige Udland var 
selvfølgelig den, der havde den største Betydning, 
særlig for Handelsstanden, og den nes Klager o ver den 
langsomme Befordring foranledigede, at et Konge
brev af 19. November 1640 befalede, at der, for at 
skaffe en hurtigere Befordring af de Breve, som kom 
fra Holland, Køln, Frankfurt, Leipzig, Brunsvig og 
andre Steder, skulde forordnes Soldater, som skulde 
modtage Brevene i Glykstadt, hvortil altsaa Post
mesteren i Hamborg maatte sende dem, og bringe 
dem til Amtsskriveren i Itzehoe, „som dem strax 
skal avancere henad Rendsborg til Amtsskriveren 
samme Sted«, der skulde overlevere dem til »VortPost
bud af Danmark,“ som strax skulde begive sig til Kjø- 
benhavn. „Og paa det nu denne vor Forordning, hvor- 
paa Kjøbmændene lægge stor Magt, kan komme i 
Svang“, skulde Breve i modsat Retning, altsaa Breve, 
som fra Kjøbenhavn skulde sendes til Hamborg, 
Holland, Køln o. s. v., sendes til Postmesteren i 
Kjøbenhavn, der skulde lægge dem i en særlig Kon
volut og hver 8de Dag fremsende dem ved et vist 
Bud, som indtil videre skulde være beredent og be
tales af Rentekammeret. Brevene til Holland, Køln 
o. s. v. skulde, i Stedet for fra Glykstadt at gaa 
til Hamborg, sendes til en særlig Faktor i Stade, 
som skulde sørge for deres videre Befordring, hvor
for Kjøbmændene skulde adressere deres Breve til
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Faktorer, som boede i Glykstadt1). For de konge
lige Breves Vedkommende fik Agenten i Haag 
Ordre til at sende saadanne fra Holland til den 
nævnte Faktor i Stade, da de befordredes for lang
somt ved at gaa over Hamborg2).

Dette ridende Bud er formodentlig rejst over 
Haderslev og Assens, idet et Kongebrev af 14. Decbr. 
1640 til Amtmanden i Haderslev paalagde ham at 
sørge for, at Posten aflagde Kongens Breve og ugent
lige Aviser dér, hvorfra de saa skulde sendes til Kol
ding, hvor Kongen opholdt sig3). Denne Ordre kan 
nemlig ikke have angaaet de ordinære Postbude, der 
jo rejste over Kolding og Middelfart.

Til den her givne Skildring af Postvæsenet i 
Tiden fra 1625 til 1653 findes nu intet mere at føje. 
Hvor tarveligt det end har været, har det dog sik
kert afhjulpet et længe følt Savn og er blevet ikke 
lidet benyttet af Befolkningen, hvorom forskjellige 
foran anførte Oplysninger, i Forbindelse med, at en 
Privatmand i 1653 for egen Regning og Risiko turde 
paatage sig en betydelig Udvidelse, afgive Vidnes
byrd. At det af Befolkningen betragtedes som en 
vigtig Institution, fremgaar bl. a. deraf, at der paa 
Borgerskabets Provinsmøder i Kbhvn. 1646 —47 blev 
ført Besværinger over Uorden i Postgangen, hvilke 
Besværinger understøttedes af Landkommissærerne 4). 
Postvæsenet under Christian IV har fundet forskjellig

1) Sjæll. Tegn. 1640, Fol. 126. Inland. Regst. 1640—41, Fol. 228.
2) Inland. Regst. 1640—41, Fol. 22 i.
3) Inland Regst. 1640—41, Fol. 297, 321.
4) Nyt hist. Tidsskr. V, 366.
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Omtale i Historien. I Slanges store Værk om 
denne Konge anføres kun ganske kort, at den 
første Begyndelse til Postvæsenet blev gjort under 
hans Regering, og i Hegewischs Geschichte d. 
Herzogth. Schlesw. Holstein unter dem oldenb. 
Hause have vi foran set, at der aldeles ikke om
tales noget Postvæsen under Christian IV, men at 
Æren for dettes Oprettelse tillægges Poul Klingen- 
berg. Holberg indrømmer vel, at Christian IV er 
den første, „som haver indrettet Postvæsen imellem 
Danmark og Norge, hvorvel det blev ikke bragt ret 
udi Skik førend 1650“. Dette slutter han af Fre
derik IIIs Postforordning af dette Aar og synes al
deles ikke at kjende Forordningen af 1624, idet han 
tilføjer: „den kongelige hamborgske Post er ikke 
ældre end fra det Aar 1653; thi da blev allerførst 
beskikket en ridende Post saa vel udi Kjøbenhavn 
som udi Hamborg, efter den Anstalt, som blev gjort 
af Generalpostdirektør Poul Klingenberg, som kan 
holdes for Postvæsenets rette Stifter her i Norden“ '). 
Denne Holbergs Omtale af Christian IVs Postvæsen 
har foranlediget, at flere senere Forfattere heller 
ikke have tillagt det nogen Betydning, medens dog 
andre, som C. F. Allen, G. L. Baden, og H. M. Vel- 
schow, ere enige om at tillægge Christian IV eller 
hans Samtid Æren af det danske Postvæsens Op
rettelse.

J) Holbergs 142de Epistel, jvfr. Holberg3 Danmarks Riges Historie 
III, 101. (Levins Udgave 1856.)



III.

Postvæsenet under Poul Klingenberg 

1653—1685.

Med Aaret 1653 begynder en ny Æra i det 

danske Postvæsens Historie, idet der da blev fore
taget saa indgribende Forandringer i hele Organisa
tionen, at det ikke er uden Beføjelse, naar det i For
ordningen herom hedder, at Kongen naadigst er til 
Sinds „et rigtigt Postværk“ til Hamborg at lade an
rette. Som foran bemærket, er det sandsynligt, at 
Bestillingerne som Postbud i det mindste paa Ham
borgerruten efterhaanden ere bievne ret indbrin
gende, og Staten vilde derfor sikkert, saafremt den 
selv havde overtaget Driften, kunde have haft et 
Overskud af Postvæsenet, der ved en Udvidelse 
af dets Virksomhed kunde være gjort betydelig 
større. Om Regeringen ikke har haft Øje herfor, 
eller det har været Mangel paa praktiske Mænd til 
at gjennemføre en saadan Reform, vides ikke, men 
det blev i alt Fald ikke Regeringen, men en Privat
mand, der tog Initiativet hertil.

Denne Mand var Poul Klingenberg. Han 
var hjemmehørende i Hamborg, og det synes at
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være rent tilfældige Omstændigheder — fejlslagne 
Forhaabninger med Hensyn til Ægteskab —, der 
foranledigede, at han kom i dansk Tjeneste.

I Følge sine egne Optegnelser er han født i 
Hamborg den 18. Oktober 1615 og Søn af Jochim 
Klingenberg og Gardruth Allers. Ved Pinsetid 1631 
kom han i Tjeneste hos Kjøbmand Albert Baltsar 
Berns i Hamborg, senere kgl. dansk Faktor og 
Kommissær. Her skikkede han sig saa vel, at han 
i det tredie Aar blev Bogholder og et Aar eller to 
derefter Berns’ Kompagnon. Fra Februar 1651 til 
Juni 1652 foretog han en Kejse til Tyskland, Italien, 
Frankrig, England og Holland, og vendte i Juni 
1652 tilbage til Hamborg, hvor han fandt Berns 
temmelig svag af sin sædvanlige Sygdom. Kort Tid 
efter sin Hjemkomst anholdt han hos Fru Berns om, 
at hans Forlovelse med hendes ældste Datter Jomfru 
Anna maatte blive fuldbyrdet. Om en saadan 
havde der i flere Aar været Tale mellem ham 
og Moderen, men nogen virkelig Forlovelse var 
aldrig kommen i Stand, idet Moderen havde stillet 
alt i Bero, indtil Datteren blev myndig og selv 
kunde bestemme sig. Da Moderen nu gav ham den 
samme Undskyldning, dog med godt Haab om, at 
det inden kort Tid skulde ske, men han selv 
ønskede Sagen fremskyndet, besværede han sig over 
denne Forhaling til Berns, der trøstede ham med, 
at det snart skulde blive anderledes, og talte med 
sin Hustru derom. Imidlertid tog Berns’ Sygdom 
til, og den 20. August døde han paa sit Gods Wands- 
beck (jvfr. Benzons Stamtavle i Gh. Ark.). Under disse 

5
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Forhold blev der ikke i længere Tid talt om For
lovelsen, og da Klingenberg derefter i November 
Maaned paa Husets Vegne maatte foretage en Rejse 
til Hoffet i Kjøbenhavn, forsøgte han inden sin Af
rejse at bringe Forlovelsen i Stand, men kom ikke 
videre, end at Moderen gav sit Samtykke (hvilket 
hun ikke tidligere absolut havde givet) tilligemed 
Forsikring om, at Jomfru Anna havde ladet for
mode, at hun var temmelig inklineret. Under sit 
Ophold i Kjøbenhavn mærkede han imidlertid af 
Moderens Breve, at Jomfru Anna viste sig utilbøje
lig, hvorfor han fandt det rettest at holde sig borte, 
og gav sig derfor i Kongen af Danmarks Tjeneste. 
Medens han af Kongen var sendt til de holstenske 
Landraader ved Kieler Omslag, gjorde han en Rejse 
til Hamborg og talte nu efter Fru Berns’ Raad selv 
med Datteren om Forbindelsen. Han fandt hende imid
lertid temmelig koldsindig, og han besluttede derfor at 
holde sig borte fra Hamborg og blive i dansk Tje
neste, indtil hun kunde bringes paa andre Tanker. 
Efter flere forgjæves Forsøg paa at bringe Gifter- 
maalssagen i Orden, opgav han dette fuldstændig og 
indlod sig nu videre i den danske Konges Tjeneste. 
Efter at han den 16. Juli 1653 var bleven udnævnt 
til Generalpostmester, gjorde han i Februar 1654 en 
Rejse til Hamborg for at ordne sine Forhold til 
Handelshuset. Under sit Ophold her mærkede han, 
at Fru Berns gjærne ønskede at holde ham ved 
Huset, og han vendte derfor sine Tanker til den 
anden Datter, Jomfru Elisabeth. Her havde han 
bedre Held; Forlovelsen kom i Stand, og i Juni
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1654 holdtes Brylluppet paa Wandsbeck, hvorved 
saa vel Kongen af Danmark som Hertugen af Sles
vig vare repræsenterede1). Han var imidlertid alt 
nu bleven dansk Embedsmand, og hans Ægteskab 
med en Datter af Berns forandrede derfor ikke hans 
Tjenesteforhold til Danmark, hvilket det paa et tid
ligere Tidspunkt sikkert vilde have gjort.

Klingenberg har uden Tvivl været en Mand af Dyg
tighed. Af sine Samtidige omtales han som en Mand a f 
Kundskaber, især i Botaniken. Simon Pauli roser 
hans Indsigter i denne Videnskab og omtaler hans 
smukke Lysthaver, fulde af sjældne inden- og uden
landske Planter, som han havde i Hamborg og Kjø- 
benhavn og paa sit Gods Højriis2). De forskjellige 
Omraader, hvorpaa man sér ham virke, vidne om en 
sjælden Alsidighed. Samtidig med at han overtog Post
væsenet, fremkom han med Planen til et for den Tid al
deles ukj endt Spekulationsforetagende, nemlig Oprettel
sen af en Tontine, det saakaldte frugtbringende og pro- 
fiterlige Kompagni, med en Kapital af 1,600,000 Rdl., 
fordelte i Andele paa 100 Rdl. Interessenterne skulde 
fordeles i 8 Klasser, med 2000 i hver Klasse, og 
Kapitalen forrentes med 5 °/0. Efterhaanden som 
Interessenterne i de forskjellige Klasser bortdøde,

D De her meddelte Optegnelser findes i det wedelske Familie
arkiv i Kristiania i en Pakke, paategn. »Poul Klingenberg«, 
hvilken Pakke Arkivets Ejer, Kommandørkaptejn, Kammerherre, 
Baron Wedel-Jarlsberg velvillig har stillet til min Raadighed. 
De findes forøvrigt ogsaa meddelte i M. Birkelands Skrift »Det 
norske Postvæsen i dets Oprindelse og første Begyndelse«, i 
»Smaaskrifter tilegnede A. F. Krieger den 4. Oktober 1887«, 
S. 223 f. Anm.

2) P. W. Becker, Samlinger til Danmarks Historie under Frederik HI, 
I, 230.

5*



68

skulde Renten tilfalde de overlevende, saaledes at 
den længstlevende i hver Klasse vilde erholde 10,000 
Rdl. i aarlig Rente, medens Kapitalen skulde indgaa 
i Statskassen, der skulde indestaa for Rentens Er
læggelse. Forslaget blev stadfæstet af Frederik III 
den 1. Maj 1653, men skjønt der blev gjort store 
Anstrængelser for at formaa Folk til at indtræde 
heri, lykkedes det dog ikke, og Foretagendet maatte 
opgives paa Grund af Mangel paa Tilslutning1).

I November 1653 fik Klingenberg Ordre til at 
raadslaa med Holmens Admiral angaaende Skibes 
Udrustning, Tøjhusets Gjenopbyggelse og Bygning 
af nye Skibe2), og den 4. Juli 1654 blev han ud
nævnt til Admiralitetsraad med en aarlig Gage af 
1000 Rdl.3). I den foran omtalte Pakke i det 
wedelske Familiearkiv findes der forskj ellige Doku
menter fra Aaret 1655 vedrørende Armeens Forsy
ning, og i Afskrift en Del Instruktioner, hvorefter 
han synes at have fungeret som Krigskommissær, 
hvad ogsaa andensteds siges at have været Til
fældet4). Her findes tillige en af ham under 4. Aug. 
1664 udfærdiget Betænkning angaaende Matrikule- 
ringsvæsenet. At han som Kjøbmand interesserede

A) Pakken »Poul Klingenberg« i det wedelske Familiearkiv. Fre
derik Ills Stadfæstelse paa et fruetbringende oc profiterlig 
Compagni, foreslaaet af Poul Klingenberg, 1. Mai 1653, i kgl. 
Bibi. Hegewisch, Geschichte d. Herzogth. Schlesw. Holstein 
unter dem oldenb. Hause IV, 25. Holbergs Danmarks Historie 
IH, 101 Levins Udgave.

2) Sjæll. Tegn. 1653.
3) Wedelske Familiearkiv. Sjæll. Tegn. 1654, Fol. 181.
*) Prof. Møllers Stamtavler over adelige Familier (i Geh. Ark.). 

P. W. Becker, Saml, til Danmarks Historie under Fr. HI, I, 230, 
jvfr. N. kgl. Saml. Nr. 1028 in 4to.
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sig stærkt for Skibsfartens og Handelens Ophjælp
ning er en Selvfølge. Han nævnes blandt de Mænd, 
der støttede Griffenfelds Bestræbelser i denne Ret
ning1), og den 16. Decbr. 1679 blev han Medlem af 
Kommercekollegiet2).

Klingenberg benyttedes tillige meget i diploma
tiske Anliggender. Foruden at han havde Sæde i 
forskj ellige Kommissioner, der forhandlede med 
udenlandske Gesandter, saaledes i 1658 angaaende 
nogle arresterede svenske Skibe3) og i 1681 angaaende 
de Fordringer, danske og svenske Undersaatter gjen
sidig havde paa hinanden efter Krigen4), sendtes 
han flere Gange til Udlandet som extraordinær Ge
sandt. I 1665—66 var han som Envoyé extraordi- 
naire i Holland5), hvor han sluttede Alliancetraktaten 
af Vn Februar 1666 mellem Danmark og General
staterne6), og sammen med Cort Adeler modtog de 
Krigsskibe, som Generalstaterne havde forpligtet sig 
til at stille til Danmarks Raadighed7). I 1667 var 
han som Ambassadør og Pienipotentiarius ved Freds
slutningen i Breda5), og 1672 forhandlede han tillige
med Griffenfeld og fl. a. med 2 hollandske Gesandter, 
som ankom til Kjøbenhavn for at anmode Kongen 
af Danmark om Hjælp i Krigen mod England8).

’) O. Vaupell, Rigskansler Grev Griffenfeld I, 36.
2) Hans Udnævnelse til Kommerceraad i wedelske Familiearkiv.
3) Sjæll. Tegn. 1658, Fol. 565.
4) Sjæll. Tegn. 1681, Fol. 36.
5) Wedelske Familiearkiv.
6) P. Wr. Becker, Samlinger til Danmarks Historie under Fr. in, 

I, 230 Anm.
1) Myliu8, Cort Adelers Levnet, S. 41 f.
8) Danske Saml. 2. R. III, 103.
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I 1675 sendtes han som kgl. Plenipotentiarius til 
Ha ag for at aftale de Forholdsregler, som under de 
daværende Forhold — Krigen med Frankrig og 
Sverrig — vilde være at tage af begge Stater1). 
Paa denne Kejse ses han at have haft 1000 Kdl. om 
Maaneden til „Tractement“ foruden 2000 Kdl. til 
„Udredning“2). Som mistænkt for at have over
skredet sine Ordrer paa denne Sendelse synes han 
ved Griffenfelds Fald 1676 at være bleven arresteret, 
eller i hvert Fald anklaget, hvilken Anklage han 
dog hurtig har kunnet frigjøre sig for3). Efter 
Hjemkomsten fra Holland sendtes han først til Bre- 
men, siden til Oldenborg for at tage dette Lands 
Jndvaanere i Ed4).

Ved Siden af denne udstrakte Embedsvirksom
hed var han tillige Deltager i sin afdøde Sviger
faders Forretning, der blev fortsat af Arvingerne, 
og gjorde desuden enten alene eller i Kompagni 
med andre (f. Exp. Cort Adeler, Selius og Gabriel 
Marselis o. fl.) store Forretninger med den danske 
Krone især ved Leverancer til Hæren og Flaaden, 
ved hvilke Forretninger han ofte stod i Forskud for 
Pengene, foruden at han ydede eller gjennem sine 
Forbindelser skaffede Riget Forstrækninger5).

Æresbevisninger undlod man selvfølgelig ikke 
at tildele Klingenberg. Den 4. September 1669 blev

J) Danske Saml. 2. R. III, 77.
2) Sjæll. Tegn. 1675, Fol. 15.
3) Danske Saml. 2. R. IH, 27, 30.
<) P. W. Becker, Sam inger til Danmarks Historie under Fr. III, 

I, 230, Anm.
5) Sjæll. Tegn. Nr. 34, Fol. 149, 184, 202, 281, 294 og 304. Nr. 39, 

Fol. 457. Nr. 40, Fol. 363. N. kgl Saml. Nr. 1028 in 4to.
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han ophøjet i Adelsstanden og kaldes herefter Poul 
von Klingenberg. Hans Vaaben var en guldkronet 
Guldklokke paa et sort Felt og paa Hjelmen en 
Guldkrone1). Foruden de Titler, som fulgte med 
hans mange Embeder, fik han ca. 1670 Titel af 
Etatsraad.

Klingenberg overtog som alt meddelt Post
væsenet i 1653. I Følge en Udtalelse i Schlegels 
„Kongerigets og Hertugdømmernes Statsret“, S. 405, 
skal han forud have indgivet Forslag til en bedre 
Ordning heraf. Skjønt saadanne ikke have været 
at finde, er det dog højst sandsynligt, at Forslag til 
Forbedringer ere fremkomne fra Klingenberg, og at 
dette har været Aarsagen til, at Postvæsenet over
droges ham. I sin Fødeby Hamborg og paa sin 
Rejse i Udlandet har han haft Lejlighed til at se 
mere udviklede Postindretninger i Gang, end Dan
mark paa dette Tidspunkt var i Besiddelse af, og 
bragt i Erfaring, hvilken Indtægtskilde disse vare 
for Indehaverne. At erhverve sig Formue og er
hverve den hurtig synes, efter alt at dømme, at 
have været hans fornemste Stræben, og de Fore
tagender, han til den Ende indlod sig paa, hørte 
derfor ikke til de smaa. Forslaget om det frugt
bringende Kompagni, for hvis heldige Gjennem- 
førelse han sikkert har betinget sig en rigelig Godt- 
gjørelse, bærer Vidnesbyrd herom. Men han har 
formodentlig ikke selv troet paa, at dette vilde 
lykkes, og har derfor samtidig kastet sin Kjærlig
hed paa Postvæsenet, som en af de Institutioner,

*) Wedelske Familiearkiv. Prof. Møllers Stamtavler i Geh. Ark.
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hvor der var noget at gjøre. I Tiden fra Januar 
da han var i Kiel, og til Juli, da han blev General
postmester, maa han, foruden Forslaget om det 
frugtbringende Kompagni, have forelagt sit Forslag 
om Postvæsenets Omordning, der da strax er blevet 
antaget.

Klingenbergs Bestalling som Generalpostmester 
er dateret den 16. Juli 1653. Ved denne blev Post
væsenet i Kongeriget Danmark og Fyrstendømmerne 
Slesvig og Holsten overdraget ham for et Tidsrum 
af 30 Aar, saaledes at det, saafremt han inden de 
30 Aars Forløb skulde afgaa ved Døden, skulde over- 
gaa til en af hans Arvinger, som til Generalpost- 
mesterembedet fandtes skikket. Efter de 30 Aars 
Forløb skulde, det staa Kongen frit for at overdrage 
Postvæsenet til hvem han vilde, dog at en eventuel 
Arving af Klingenberg vilde være at foretrække. 
Skulde Postvæsenet imidlertid blive givet til en 
fremmed, vilde de herpaa anvendte Bekostninger 
saa vel som de forhaandenværende Postheste efter 
forudgaaende Vurdering være at godtgjøre Klingen
berg. Generalpostmesteren skulde være forskaanet 
for al borgerlig Skat og Tynge samt Indkvartering, 
dog at han, dersom han drev Handel, skulde betale 
Told ligesom andre. Han skulde have Myndighed 
til at ansætte og afskedige alle Postembedsmænd, 
dog at de, som alt vare ansatte af Kongen, skulde 
forblive i deres Embeder. Postmesteren i Norge 
skulde efterkomme Klingenbergs Ordre med Hensyn 
til Tiden for Postens Gang, men ellers ikke være 
ham undergiven. Foruden en 2 Gange ugentlig 
ridende Post mellem Kjøbenhavn og Hamborg skulde
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Klingenberg paa denne Rute holde en ugentlig kjø- 
rende Post, der kunde medtage Personer og Gods, 
og i de øvrige Landsdele Postbude. For Portoens 
Vedkommende skulde Forordningen af 1624 fore
løbig være gjældende. Kongens og Dronningens 
samt flere nærmere betegnede Embedsmænds Breve 
skulde befordres frit, og som Godtgjørelse herfor 
skulde Klingenberg have aarlig 1000 Tønder Havre 
til Hjælp til Foder til Posthestene. Klingenberg 
skulde være pligtig i alle Posthuse at holde gode 
Heste, hvormed rejsende kunde befordres, og skulde 
der for Afbenyttelse af en Hest betales 1 Mark lybsk 
pr. Mil og ligesaa meget for en Hest til* Postillonen, 
som altid skulde medfølge ’).

Det Postvæsen, Klingenberg ved denne Bestal
ling blev sat i Spidsen for, skulde imidlertid først 
organiseres, og man ser ham ogsaa nu i travl Virk
somhed. Den 24. August faar Ventsel Rothkirck, 
Lensmand over Antvorskov og Korsør, Ordre til at 
være Klingenberg behjælpelig med for en billig Be
taling at skaffe „en dygtig og vis Person, som kan 
befordre „paquettetu med Breve over Bæltet frem 
og tilbage“2), og den 4. Oktober faar Klingenberg 
efter Ansøgning Privilegium paa en Galioth, som 
han vil lade komme fra Holland, for at Postbudene 
dermed uden Ophold kunne blive førte over Bæltet, 
„at samme Galioth maa uforhindret være og blive 
paa bemeldte Steder for Postbudet alene, dog naar 
andre rejsende skulde begjære at overføres med 
denne for den ordinære Fragt, skal det være Ga-

J) Se Aktstykker Nr. 3.
2) Sjæll. Tegn. 1653, Fol. 606.
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lio then uform ent og uden Forhindring af de andre 
Færgemænd at medtage saadanne. Og skal samme 
Galioth ikke nogen Tid presses eller anholdes til 
vor eller Kronens Tjeneste ved hvad Navn nævnes 
kan, men skal alene ligge og tage Vare paa Posten, 
men dersom nogen kan findes, som vor egen eller 
ogsaa Rigens Hofmesters Pas fremviser og ere fær
dige, naar Posten farer, skal saadanne tillige med 
Posten frit overføres, dog uden Heste og Vogne“ x).

Det er alt omtalt, at man i Slutningen af for
rige Periode havde begyndt i Jylland ved Lande
vejene at udlægge Bøndergaarde, hvis Beboere, mod 
at være fritagne for al anden Ægt og Arbejde, 
vare pligtige at befordre Postbudene. Denne For
anstaltning stadfæstede Kongen den 28. September 
saaledes, at der bevilgedes Klingenberg de samme 
Bøndergaarde, ialt 43, beliggende paa Vejen fra 
Haderslev til Aalborg og fra Haderslev til Ring- 
kjøbing2). Endvidere udgik der Ordre om til samme 
Brug at udlægge Bøndergaarde i Skaane, paa Laa- 
land og Falster, mellem Kjøbenhavn og Vordingborg 
samt mellem Kjøbenhavn og Helsingør3).

Samtidig med at Klingenberg overtog det danske 
Postvæsen, foregik der i det norske Postvæsens Be-

x) Sjæll. Reg. 1653, Fol. 441. Ved Forordningen af 29. April 1684 
om Færgeløbene bestemtes det, at der ved Korsør skulde holdes 
2 store og 1 liden gode og velbyggede Smakker og ved Nyborg 
ligesaa mange, Post-Galiotherne undtagne. Mellem Korsør og 
Nyborg skulde daglig gaa en Smakke om Morgenen, de Dage 
undtagne, da de ridende Poster fra hvert Sted afgik, da Passa
gerer kunde komme over med dette Fartøj. En lignende Und
tagelse var gjort for Færgeløbet mellem Assens og Haderslev.

2) Jyske Reg. 1653, Fol. 244.
3) 1653: Skaanske Tegn. Fol. 348, Sjæll. Tegn. Fol. 621, Smaal. 

Tegn. Fol. 70.
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styrelse en Forandring, hvorved en bedre Samvirken 
mellem de to Etater kom i Stand. I Juli 1653 døde 
nemlig Henrik Morjans Enke, og der meldte sig da 
strax to iVnsøgere til det ledige Embede. Den ene 
var den afdødes Svigersøn Isaac van Geelkerck, der 
i det sidste Aar havde bestyret Postvæsenet for sin 
Svigermoder, og den anden var Selius Marselis, en 
hollandsk Kjøbmand, der var bosat i Kristiania. 
I sin Ansøgning, der er dateret Kjøbenhavn den 
16. Juli 1653, altsaa samme Dag som Klingenberg 
blev Generalpostmester, taler Marselis om sine For
tjenester af det norske Postvæsen og fremhæver, 
hvorledes dette nu efter hans Forestilling, og efter 
at Statholderen i Norge havde konfereret med ham, 
er bragt paa en anden Fod. Han ansøger Kongen 
om, at Postvæsenet maa blive stillet under hans 
Opsigt, saalænge Morjans Arvinger have det, uden 
at han begjærer at oppebære noget herfor, dog at 
Kongen efter Udløbet af Arvingernes privilegerede 
Aar vil benaade ham med Postvæsenet for en af 
hans Sønner1)- For Isaac van Geelkerck udfærdi- 
gedes derefter den 20. Juli 1653 en Konfirmation 
paa de Mor jan og hans Arvinger tildelte Privilegier, 
og det overdroges ham paa egne og Medarvingers 
Vegne at forvalte Postvæsenet. Den 6. Novbr. s. A. 
betroedes det Selius Marselis at føre Direktion, og 
Inspektion over det norske Postvæsen2).

At Klingenberg har ønsket at sé Marselis i 
Spidsen for det norske Postvæsen, er rimeligt, og

x) M. Birkeland, Det norske Postvæsen i dets Oprindelse og første 
Begyndelse, i »Smaaskrifter tilegnede A. F. Krieger«, S. 217 f.

2) M. Birkeland, anf. St., S. 222.
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han har derfor formodentlig ikke alene opmuntret 
ham til at ansøge herom, men ogsaa støttet hans 
Andragende. De have sikkert tidligere staaet i 
Venskabs- eller Bekjendtskabsforhold til hinanden, 
skjønt Marselis var 14 Aar ældre end Klingenberg. 
Marselis’ Søster var nemlig gift med Albert Berns, 
senere Klingenbergs Svigerfader, og hans Broder 
Leonhard Marselis var Berns’ Kompagnon J). Begge 
ses de at optræde i Fællesskab, forhandlende med 
den danske Regering, f. Exp. i 1653, da de faa over
ladt de 2 ringeste af de engelske Skibe, som vare 
forordnede aftaklede, og i 1654 paa Marseliernes og 
Berns’ Arvingers Vegne 2).

Som et praktisk Resultat af Klingenbergs og 
Marselis’ Samarbejden tør man anse Forordningen 
om Postbudene over Danmark og Norge, der udkom 
den 30. Novbr. 1653. Flere af de heri omhandlede 
Forbedringer, bl. a. den ridende Post til Hamborg, 
vare imidlertid alt iværksatte, hvorom ogsaa Forord
ningen siger: „eftersom saadant ved vor General
postmester os Elskelige Povel Klingenberg allerede 
er sat udi Værk“.

Idet der nu paa Grundlag af denne Forordning 
i Forbindelse med de i Arkiverne fundne Oplys
ninger skal søges givet en Fremstilling af Post
væsenet, saaledes som det under Klingenbergs Be
styrelse var indrettet og udviklede sig, skal forud- 
skikkes den Bemærkning, at Kjendskabet til selve

1) Dansk biografisk Lexikon II, 137.
2) M. Birkeland, anf. St., S. 225. Sjæll. Tegn. 1653, Fol. 564.
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Forvaltningen i denne Periode selvfølgelig kun er 
ringe, eftersom denne fuldstændig var overladt 
Klingenberg og derfor kun kan oplyses gjennem de 
Instruktioner, han har meddelt sine undergivne. Det 
vides saaledes heller ikke, hvorledes han organise
rede den øverste Bestyrelse, hvilken han, selv om 
han personlig har taget virksom Del heri, næppe 
alene har kunnet forestaa, saa meget mere som han, 
foruden at foretage Rejser i Statens Anliggender, 
meget ofte opholdt sig uden for Kjøbenhavn, enten 
i Hamborg eller paa sine Godser. (Et Kongebrev af 
24. Marts 1666 om at paasé Postens hurtige Befor
dring er i „Generalpostdirektørens Fraværelse“ stilet 
til en Martin von der Eichen1).

Forordningen, der iøvrigt er overensstemmende 
med den Klingenberg meddelte Bestalling hvad de 
Bestemmelser angaar, som findes optagne i begge, 
omhandler aldeles ikke det kontraktmæssige For
hold til Klingenberg, men giver sig fuldstændig Ud
seende af at angaa en for Statens Regning dreven 
Institution. Den fremtræder ikke alene som en Lov, 
der foreskriver, hvilke Rettigheder og Pligter Post
væsenet har, men indeholder tillige Bestemmelser 
vedrørende Personalets Tjenesteforhold, og i Modsæt
ning til sin Forgænger, der overlod til Postforval
terne at bestemme Afgangs- og Befordringstid for 
Posterne, indeholder den meget detaillerede Bestem
melser herom.

Hvad Postpersonalet angaar, hedder det i § 11, 
at alle Poster, Postbude, Messagerer saa vel som

!) Inland. Regst. 1666, Brev Nr. 96.
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Postholdere og Postilloner „skulle være Generalpost
mesteren, som nu er eller herefter af Os forordnet 
vorder, saa vidt deres Bestilling angaar, undergiven, 
hvilken dem, eftersom deres Forseelse udi samme 
Tjeneste befindes, enten med Afsættelse af Bestil
lingen, eller og med visse vilkaarlige Pengebøder 
haver at straffe. Dog saafremt Forseelsen er af stor 
Vigtighed, haver han hos hver Steds Øvrighed, eller 
efter Sagens Beskaffenhed hos Os Selv underdanigst 
derom at gjøre Ansøgning". I Klingenbergs Bestal
ling var det bestemt, at han skulde have Magt og 
Myndighed til at antage og afskedige Postmestrene 
og Postbudene, og Personalet har altsaa, med Und
tagelse af dem, der forinden havde faaet Bestalling 
af Kongen, været fuldstændig afhængigt af Klingen- 
berg. Bestemmelsen i Forordningen af 1624, at 
Valget af Postmesteren skulde ske med Kongens 
Bevilling, er altsaa bortfalden og gjentages heller 
ikke i Forordningen af 1653. Alle Bestallinger bleve 
ogsaa udfærdigede af Klingenberg og affattedes i 
det tyske Sprog. Der benyttedes en lignende For
mular som ved de kongelige Bestallinger: „Først og 
fremmest skal han være vor allernaadigste Konge og 
Arveherre tro og huld, Hans og det hele kongelig 
Arvehus Bedste befordre o. s. v.“ Med Hensyn til 
de Embedet vedrørende Pligter hedder det i Post
mesterbestallingerne, at han (Postmesteren) med sær
deles Flid skal besørge de Breve, som blive ham an- 
betroede, og i saadan Tjeneste mod alle og enhver 
sig saaledes opføre og comportere, som det sig en 
ærekjær Postmester hør og bør, og fremdeles i alt
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rette sig efter Hans kongelige Majestæts Postfor
ordning.

Efter 1668 finder man ofte, at de af Klingen
berg udstedte Bestallinger have erholdt kongelig 
Konfirmation. Af hvad Grund saadan ikke tidligere 
er meddelt, vides ikke, men at det har været Post
mestrene og Postbudene magtpaaliggende at er
hverve den, er en Selvfølge, eftersom de af Klingen
berg udstedte Bestallinger kun kunde have Gyldig
hed saalænge han havde Postvæsenet i Entreprise. 
Den kongelige Konfirmation er i Regelen meddelt 
efter vedkommende Embedsmands, undertiden ogsaa 
efter Klingenbergs Ansøgning. Ofte er den kun 
meddelt paa Løfte om Embede, thi det var ikke 
ualmindeligt, at Embederne vare bortgivne længe 
før de vare ledige.

Forordningen nævner af Funktionærer: Post
mestre, Postforvaltere, Poster, Postbude, Messagerer, 
Postholdere og Postilloner. Betegnelsen Postforvalter 
brugtes undertiden om Postmestre (jvfr. ogsaa Klingen
bergs Bestalling) og Post og Postillon om den Per
son, der fremførte den ridende Post. Postbude be- 
nævntes de Personer, der betjente de agende Brev
poster, og Messagerer de Bude, der førte Pakke- og 
Personposten mellem Kjøbenhavn og Hamborg. Med 
Postholdere menes formodentlig de Personer, hos 
hvem Posthestene til Brug for de ridende Poster 
vare opstaldede, eller — om saadant har været Brug 
— de Personer, der kontraktmæssig havde paataget 
sig Postens Befordring. Forinden Postvæsenets Op
rettelse kaldtes det at holde Heste til Regeringens 
Bude ogsaa at „holde Post“.
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De ved Forordningen af 1624 forordnede Værter 
bibeholdtes fremdeles i de Kjøbstæder, hvor de 
agende Postbude logerede (altsaa formodentlig i de 
Kjøbstæder, hvor Budene overnattede), og de vare 
ligesom hidtil i Fredstid fritagne for Indkvartering 
og Vognægter.

Om det kontraktmæssige Forhold mellem Klingen- 
berg og hans Personale, om dette har været fast 
lønnet eller haft en vis Andel i Portoen, findes ingen 
Oplysninger. Af Bestallingerne kan man intet slutte 
i denne Retning, idet det i Regelen hedder om 
Lønnen, at den er fastsat i en særlig Kontrakt. I 
en Bestalling fra 1676 for Postmesteren i Flensborg 
bestemtes det, at han ligesom sin Formand skulde 
nyde et Salarium af 100 Rdl.x), og i en Bestalling 
fra 1683 for Postmesteren i Nyborg, at han ikke 
alene skulde nyde de Brevepenge, som faldt i Ny
borg, men tillige en særlig Godtgjørelse 2). Om Post
mesteren i Fredericia, Sten Hansen Overberg, siges 
et Sted, at han, der var Raadmand, i 1671 havde 
overtaget Fredericia Postvæsen i Forpagtning af 
Klingenberg3), og han synes af den Grund at have 
villet være fri for Raadmandstj enesten. Lønnings
forholdene have vistnok i det hele været meget for- 
skjellige ved de forskjellige Embeder, og ofte har 
Lønnen maaske for en Del bestaaet i visse Privi
legier, som Klingenberg ved sin store Indflydelse 
let har kunnet skaffe de paagjældende. Foruden at

i) Patenten 1675—77, Fol. 162.
Fynske og Smaal. Reg. 1683, Fol. 164.

3) Vilh. Berg, Smaa Bidrag til Fredericias Kultur- og ældste 
Historie, S. 23.
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Postmestrene, som i Klingenbergs Bestalling anført, 
vare fritagne for Indkvartering1) samt al borgerlig 
personal Tynge og Besværing, hvilke Friheder For
ordningen udstrakte ogsaa til Postbudene, havde 
f. Exp. Postmestrene i Flensborg, Haderslev og Sles
vig Bevilling paa at holde Vin- ogØlkjælder, hvilken 
er meddelt dem samtidig med deres Ansættelse som 
Postmestre. I Flensborg havde Postmesteren tillige 
Bevilling paa Krohold, og det blev paalagt Budene 
at drage ind med de rejsende hos ham, „saafremt 
de vilde bekvemme sig dertil“ 2). Det var vistnok i 
det hele taget almindeligt, at Postmesterembederne 
bleve forestaaede af Personer, der havde andet Livs
erhverv, oftest vistnok af Kjøbmænd. Et Kongebrev 
til Lensmændene af 1. September 1656 bemærker 
herom, at da det er bragt i Erfaring, „hvorledes 
Postmestre, Toldforvaltere og andre vores Betjente 
udi Kjøbstæderne drive Handel og Næring og dog 
undslaa sig for Byens Skatte og Tynge“, skulle 
Lensmændene tilkjendegive dem, at de, saafremt de 
drive Handel, maa betale Skat lige med andre Bor
gere3). Fra denne Bestemmelse ses der dog ogsaa 
at være gjort Undtagelser, bl. a. med de ovenfor om
talte Postmestre i Flensborg, Haderslev og Slesvig, 
der, skjønt de dreve Næring, vare fritagne for at 
betale Skat. Embederne gik undertiden i Arv, enten 
til Enken, en Søn eller Svigersøn. Saaledes tillodes

x) Indkvarteringsbyrden faldt Borgerne saa ulidelig, at flere Stæder, 
f. Exp. Kbhvn. og Assens, allerede i Aaret 1645 havde kjøbt 
sig fri for den. (N. hist. Tidsskr. V, 366.)

2) Patenten 1668—69, Fol. 158, 1681—82, Fol. 147.
3) Sjæll. Tegn. 1656, Fol. 578.

6



82

det i 1683 Postmesteren i Rendsborg, Newe, at over
drage Embedet til sin Datters Brudgom, Andreas 
Schumacher, der var Kammertjener hos Klingen- 
berg1), og i 1684 tillodes det Postmester i Gottorp 
Waszmuthens Enke, der efter sin Mands Død i en 
Aarrække havde bestyret Embedet, „saaledes at 
Klingenberg i enhver Henseende var tilfreds med 
hende“, at tage sin Svigersøn, „den vellærte Frantz 
Jochim Mellis“, til Hjælp. Der blev udfærdiget en 
Bestalling for bemeldte Mellis, og heri hedder det, 
at han tilligemed sin Svigermoder skal forestaa Post
kontoret og efter hendes Død overtage det alene2).

For de agende Postbudes Vedkommende er det 
sandsynligt, at de i Lighed med hvad der i den 
følgende Periode fandt Sted (se herom Side 186) 
have haft Bestillingen i Forpagtning, saaledes at de 
svarede Klingenberg et vist aarligt Beløb, men selv 
beholdt Indtægten af Brevene. Disse Bude mod
toge og afleverede vistnok selv Brevene undervejs 
og opkrævede Portoen, hvilket, naar de vare fra
værende, blev besørget af Værterne, hvor de loge
rede. Disse vare i Følge Forordningens Artikel 12 
pligtige at have Opsyn med de Breve, der kom i 
deres Huse, og holde Registre over dem. I de Byer, 
hvor der var en Postmester, besørgede han selv
følgelig disse Forretninger og har formodentlig lige
som forhen haft en vis Andel i Portoen.

Antallet af Postkontorer eller Postmestre i denne 
Periode kan ikke fuldstændigt oplyses, da kun de 
Bestallinger, der ere bievne kongelig konfirmerede,

x) Patenten 1683—84, Fol. 14.
2) _ 1683-84, Fol. 408.
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give Oplysning i denne Retning, og da det, som tid
ligere bemærket, først er efter 1668, at man finder 
kongelig Konfirmation meddelt paa Postmesterbestal
lingerne, og det endda ikke paa alle, er det kun 
undtagelsesvis, at man kan finde nogen Oplysning 
om de før denne Tid ansatte Postmestre.

I det Side 74 omtalte Kongebrev fra 1653, 
hvori Klingenberg fik bevilget de i Jylland udlagte 
Bøndergaarde, hedder det, at han skal sørge for, at 
Postværket naar sin Fremgang, og at der udi hver 
By, hvor Posten gaar igjennem, forordnes dygtige 
Postmestre, hos hvem Brevene kunne aflægges og mod
tages. Denne Ordre er dog næppe bleven efter
kommen fuldt ud, hvad der vil fremgaa af forskjel
lige Oplysninger i nedenstaaende Fortegnelse over 
Postkontorerne. Det maa dog antages, at der i det 
mindste har været Postmestre i alle de Byer, som 
den ridende Post passerede, eftersom denne blev 
fremført af en Postillon, hvis Bestilling kun var at 
befordre Posten. Brevene med den ridende Post 
bleve nemlig opførte paa Karter1) og indesluttede i 
Pakker (Forordningens § 8), formodentlig til hver 
Station, og Modtagelsen og Afleveringen af de en
kelte Breve var Postillonen uvedkommende. Paa de 
Ruter derimod, hvor de agende Postbude rejste, var 
det vistnok kun i enkelte Byer, at der fandtes Post
mestre, medens Budene i de øvrige Byer selv have 
afleveret og modtaget Brevene.

Det vil erindres, at Forordningen af 1624 om
taler Postmestre i Kjøbenhavn og Kolding, og at der

Inland. Regst. 1682, 6/7.
6*
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i forrige Periode tillige var eller blev ansat saadanne 
i Haderslev, Flensborg, Hamborg og Lybæk, samt 
at der anordnedes Postmestre i Ribe, Varde ogRing- 
kjøbing. Postmestrene i de 3 sidstnævnte Byer samt 
i Kolding omtales ikke i denne Periode, og da i 
1653 Krydsningspunktet for de kjøbenbavnske, jyske 
og hamborgske Poster blev forlagt fra Kolding til 
Haderslev, og der samtidig blev indrettet en agende 
Post over Ribe og Varde til Ringkjøbing, er det 
muligt, at der i disse Byer er ophørt at være Post
mestre.

Af de Oplysninger, der ere tilvejebragte om 
Postmestrene, fremgaar det, at der i denne Periode 
har været eller er blevet oprettet Postkontorer i føl- 

Byer:

Byens Navn
Naar 

oprettet Postmestre

Kjøbenhavn . 1625 Der findes ikke meddélt Konfirma
tion paa nogen Postmesterbestalling 
efter den i forrige Periode omtalte 
Gert van Oesede, der af gik 1653. I 
1659, 1666 og 1676 nævnes som 
tilforordnet Postmester Rasmus An
dersen. (Sjæll. Reg.) Han blev be
gravet 6. Januar 1684 i Nicolaj Kirke. 
(Personalhist. Tidsskr. I, S. 206.)

Helsingør . . . 1659 18/J0 opfordrer Kongen Kling
enberg til at afskedige den hidtil
værende Postmester, da det er oplyst, 
at han har gjort sig delagtig med 
det svenske Parti og hverken kan 
læse eller skrive. Kongen anbefaler
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Byens Navn
Naar 

oprettet Postmestre

en Nicolaum Schmidt til Embedet 
(Inl. Keg. 1659). 6/s 1660 er ansat
David Melming (S. R. 651). 25/10
1680 ansættes Johan Ridemand; hans 
Formand hed Peter Ibsen (S. R. 
662).

Koskilde .... 1653 1653 19/9 meddeles det Lensmanden 
Niels Trolle, at Klingenberg har ansat 
Jørgen Domiansen som Postmester (S. T. 
624). 1684 13/5 ansættes Borgmester 
Bernt Meyer som Postmester. I Kon
firmationen paa Bestallingen loves det, 
at hans Enke maa beholde Embedet 
efter hans Død (S. R. 612).

Korsør......... 1666 19/n befaler et Kongebrev 
Postmester Johan Hollænder at ud
tage Kongens Breve og sende dem 
med en Enspænder til Nykjøbing F. 
(S. T. 646).

Kjøge ......... 1664 16 6 4 20/7 ansættes Johan Kohl som 
Postmester. I Bestallingen hedder det, 
at der ikke forhen har været Post
væsen i Kjøge (S. R).

Næstved ....

i

1674 31/5 kgl. Konfirmation paa 
Bestalling for Marcus Beck (S. R. 
290). 1682 12/10 ansættes HanB Pop 
som Postmester efter Borgmester 
Jiirgen Eggertz (S. R. 28).

Nakskov .... 1680 1680 ,2/10 ansættes Kjøbmand Hein
rich Eggert som Postmester i Nakskov
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Byena Navn
Naar 

oprettet Postmestre

og over hele Laaland. Det er fundet 
nødvendigt, eftersom Budene have 
vist sig efterladende og ere ude
blevne over 8 Dage (F. & sml. R. 
228).

Nyborg......... Carsten Wulf (Volf), der var Post
mester her, fik 2% 1670 kgl. Bevil
ling til at være fri for Skat og Ind
kvartering m. m., saalænge han holdt 
et godt og ustraffeligt, aabent Her
berg og Værtshus for den rejsende 
Mand. 17/3 1683 fik hans Søn Johan 
(Johannes) Wulf, der fra 1684 fore
kommer som Vicepostmester, Bestal
ling som Postmester efter Faderens 
Død, som indtraf 1688 (Personal - 
hist. Tidsskrift IV, S. 261. F. & 
sml. R. 1683, Fol. 164).

Odense......... 1653 Kongebrev af 19/\ 1670 til Borg
mesteren i Odense meddeler, at Post
mester Otto van Oesede skal være fri 
for Skat og Tynge i H. t. den ham 
den 19/8 1653 meddelte Bestalling 
(F. & sml. R. 23). 1674 12/9 an
sættes Søren Bolt.

Fredericia. . . 1673 16/8 kgl. Konfm. p. Bestal
ling for Postmester Sten Hansen 
Overberg (J. R. 518).

Horsens .... 1655 167 1 25/t kgl. Konfm. p. Bestal
ling for Marthin Luther (J. R.
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Byena Navn
Naar 

oprettet Postmestre

233). I Bestallingen, der er udstedt 
af Klingenberg, hedder det, at Luther 
har bestyret Postvæsenet i Horsens fra 
dets Begyndelse og nu efter 16 Aars 
Tjeneste har anmodet om en skriftlig 
Bestalling (Jyske Indlæg).

Banders .... 1674 31/3 kgl. Konfm. p. Bestal
ling for Christian Pipper. Han maa 
beholde Embedet »som tilforn« (J. 
R. 25).

Aalborg .... 1673 •% kgl. Konfm. p. Bestal
ling for Giødert Smit (J. K. 518).

Viborg......... 1671 25/j kgl. Konfm. p. Bestal
ling af 24/6 1 66 9 for Salomon Ger- 
ber (J. R. 233). Han var tillige 
Raadmand og Vinhandler.

Haderslev . . . 1649 ansættes Gottfried Schumacher (jvfr. 
Side 45). 1677 17/n kgl. Konfm.
p. Bestalling for Arendt Brun efter 
Schumachers Død (Patenten 393). 
Vistnok tiltraadt 1681.

Flensborg . . . 1651 °/4 kgl. Konfm. p. Bestalling 
for Dietrich Kløeker (jvfr. Side 45). 
1668 19/9 Konfm. p. Bestalling for 
Kopist Georg Zimmermann som Post
mester i Flensborg, naar Embedet 
bliver ledigt (Patenten 153). Til
traadt Embedet 1676 (Patenten 162). 
Zimmermann døde 1682 og 12/12 s. A. 
ansættes Chr. Wolff (Patenten 471).
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Byens Navn
Naar

oprettet Postmestre

Slesvig .....
•

1673 29/3 Konfm. p. Bestalling for 
Fr. Cltivern efter D. Waszmüthens Enke 
(Patenten 51). W. var tillige Post
mester i Gottorp (se nedenfor).

Gottorp .... 1660 1684 22/7 ansættes F. J. Mellis. 
Hans Svigermoder havde beholdt Em
bedet efter sin Mand, Ditleff Wasz- 
müthen, der havde været Postmester 
her siden 1660 (Patenten 408).

Rendsborg . . 1655 23/tl omtales en Postmester 
Christoffer Galle (Inl. Beg.). 1683 
27/j ansættes Andreas Schumacher i 
Stedet for Rotger Newe, som siges 
at have tjent snart 30 Aar (Pa
tenten, Fol. 14).

Itzehoe......... 1670 omtales en Postmester Bal
thasar Andreas Jäger (Inl. Reg. 332). 
1678 25/5 Konfm.p. Bestalling for Jürg. 
Buck som Postmester, »naar den nu
værende døer« (Patenten 182).

Hamborg . . . 1625 Den hamborgske Stadspostmester 
antages at have besørget Forretnin
gerne for Danmark, indtil der 12/6 
1649 oprettedes et særligt dansk 
Postkontor og ansattes en Postmester 
ved Navn Ewert Reimers (jvfr. S. 43). 
Hvorlænge Reimers beklædte dette 
Embede, vides ikke, men i 1680 var 
Expeditionen af de danske Poster 
overladt Stadspostmesteren Johan Bap
tiste Lüders (Inl. Reg. 1680, 28/2). For-
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Byens Navn
Naar 

oprettet Postmestre

i
1

modentlig har Magistraten ved sine 
Indsigelser eller Henstillinger opnaaet, 
at Danmark har overdraget Stadspost- 
mesteren Bestyrelsen af det danske 
Postkontor, dog saaledes at dette be
tragtedes som fremdeles bestaaeDde.

Lybæk......... 16,50

i
i

!

1

Postkontoret blev oprettet her 1650 
og bestyret af kgl. Kommissær Wiirge, 
indtil Klingenberg overdrog det til en 
Breuning. Efter dennes Død fik en 
gammel Ven af Klingenberg, Henrich 
Bræmer, Bestyrelsen (Geh. Ark. Beg. 
82 E 43 a Nr. 101).

Hvad Postforbindelsen angaar var Forordningen 
af 1653 et stort Fremskridt saa vel i Henseende til 
Hurtighed og Hyppighed som til Indlemmelse af 
flere Byer i Postnettet. Posten mellem Kjøbenhavn 
og Hamborg befordredes nu 2 Gange ugentlig af et 
ridende Bud, der skulde tilbagelægge Vejen „udi 
mindre end 3 Dages Tidu. Den afgik fra Kjøben
havn hver Onsdag og Søndag Formiddag Kl. 103/4 
(„hvorfor Brevene endelig om Onsdagen før Klokken 
er 10 og om Søndagen før Prædiken angaar maa 
leveres udi Posthuset“) via Assens—Haderslev, i 
Stedet for som tidligere via Middelfart—Kolding, og 
ankom til Hamborg Lørdag og Onsdag, hvorfra den 
returnerede samme Dags Eftermiddag Kl. 5 for at 
være i Kjøbenhavn Tirsdag og Lørdag. Senere blev 
Afgangstiden fastsat til Kl. 9 Aften, formodentlig
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Tirsdag og Lørdag for at Posten kunde være 
saa betids i Hamborg, at Brevene til Udlandet 
kunde videresendes med de fra Hamborg Tirsdag 
og Fredag Aften afgaaende Poster1). Hvormange 
Skiftesteder for Postilloner og Heste der fandtes 
undervejs, vides ikke, men ved Kongebrev af 
10. Februar 1683 blev det paalagt Klingenberg at 
sørge for, at Postmestrene holdt gode Heste og vel- 
voxne Postilloner, og at Hestene ikke, som det 
skulde være Tilfældet, brugtes 4 ja endog 6 Mil ad 
Gangen, men at der toges friske Heste for hver 2 
Mil2). Overfarten over store Bælt fandt Sted med 
den af Klingenberg anskaffede Galioth, men i Til
fælde af at denne paa Grund af Uvejr ikke kunde 
gaa over, vare Færgemændene i Følge Kongebrev af 
29. Febr. 1669 pligtige at overføre Posten mod billig 
Betaling3). Mellem Assens og Haderslev blev Posten 
overført af Færgemændene. Paa et senere Tidspunkt 
har der dog muligvis ogsaa her været en særlig 
Postbaad (jvfr. Side 74 Anm.).

I Forbindelse med denne Post stod et saakaldet 
Bibud, der rejste fra Kalundborg til Slagelse hver 
Søndag Eftermiddag og forblev her til om Man
dagen, naar Posten kom fra Hamborg, samt 2 jyske 
agende Poster, der afgik fra Haderslev hver Tirsdag 
Formiddag Kl. 5, den ene vest paa gjennem Ribe og 
Varde til Ringkjøbing, hvor den ankom om Tors
dagen, returnerede Fredag og var tilbage i Haders-

*) InlSnd. Regst. 1682, 2|io.
2) Inland. Regst. 1683—84, Fol. 25.
3) Fynske og smaal. Reg. 1669, Fol. 9.



91

lev Søndag, da den ridende Post kom fra Hamborg 
for at gaa til Kjøbenhavn; den anden langs Øst
kysten gjennem Kolding, Vejle, Horsens, Aarhus, 
Banders og Viborg til Aalborg, hvor den ankom om 
Fredagen, returnerede Søndag og var om Torsdagen 
i Haderslev, som den ridende Post fra Hamborg til 
Kjøbenhavn passerede om Fredagen.

I Januar 1654 blev det bestemt, at der skulde 
udlægges Bøndergaarde til Befordring af en ugentlig 
Post, der agtedes indrettet fra Middelfart Sund til 
Ribe gjennem Kolding1), hvorved man maa have 
haft til Hensigt at inddrage Middelfart og Fredericia 
i Postnettet, fra hvilke Byer der ogsaa i 1656 ankom 
og afgik Post om Onsdagen, netop samme Dag som 
Posten gik fra Kolding til Haderslev og Dagen efter 
at den var ankommen til Kolding fra Haderslev. 
Hvorfor denne Post imidlertid skulde fortsættes til
Ribe, er vanskeligere at forklare, med mindre det 
skulde være for at befordre den Post vest paa, som 
fra Aalborg kom til Kolding om Onsdagen. Hvis 
denne nemlig gik over Haderslev, naaede den først 
hertil Torsdag, medens Posten til Ribe gik fra Ha
derslev om Tirsdagen (jvfr. Oversigten over Post
gangen i 1656, Side 232—33). I Oktober 1656 blev der

og Fredericia og mellem Fredericia og Vejle2), og
Posten mellem Haderslev og Aalborg har da formodent-
lig fra dette Tidspunkt passeret Fredericia i Stedet 
for som tidligere at gaa direkte fra Kolding til Vejle.

*) Jyske Tegn. 1654, Fol. 246.
2) Jyske Tegn. 1656, Fol. 531.
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Hvad Aarsagen har været til, at Klingenberg 
ved Kongebrev af 9. April 1661 fik Ordre til at ind
rette et ugentlig gaaende Bud fra Haderslev til 
Nørrejylland ’), kan ikke afgjøres. Maaske tør man 
anse det for en foreløbig Foranstaltning til at gjen- 
oprette den ved Krigen foranledigede Afbrydelse, 
ihvorvel der allerede under 12. Septbr. 1660 var ud- 
gaaet Befaling til Lensmændene om at lade Bønderne 
fremføre Posten „som tilforn“ 2), hvilket dog maaske, 
som Følge af den forarmede Tilstand, hvori Landet, 
og da særlig Bondestanden, efter Krigen befandt 
sig, har haft sine Vanskeligheder.

Den laalandske Post gik fra Kjøbenhavn hver 
Lørdag Aften Kl. 6 gjennem Kjøge, Præstø, Vording
borg, Nykjøbing, Aalholm og Rødby til Nakskov, 
hvor den ankom om Tirsdagen, og returnerede gjen
nem Maribo og Saxkjøbing til Nykjøbing og videre 
til Kjøbenhavn, hvor den ankom om Torsdagen.

Den skaanske Post gik ligeledes fra Kjøbenhavn 
hver Lørdag Aften Kl. 6, over Helsingør, Helsing
borg, Kristiansstad, Sølvesborg, Ronneby til Kri- 
stianopel, hvor den ankom om Onsdagen, returnerede 
Fredag og var tilbage i Kjøbenhavn Tirsdag.

Af Byer, der ikke omtales i Forordningen, havde 
Malmø, Lund, Ystad og Cimbrishamn ogsaa Post
forbindelse, eftersom Kongebreve af 2. Oktober 1653 
og 4. Juni 1655 befalede at udlægge Bøndergaarde 
til Postens Befordring mellem disse Byer.

Det Arbejde, der paalagdes Bønderne ved Be-

1) Jyske Tegn. 1661, Fol. 26
2) Jyske Tegn. 1660, Fol. 267.
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fordringen af de her omhandlede Poster, har næppe 
staaet i et passende Forhold til den Erstatning, der 
ydedes ved at de vare fritagne for alle øvrige Æg
ter og Arbejde, thi allerede i 1655 klagede de jyske 
Bønder over, at de ikke alene kunde overkomme at 
befordre Posten. Et Kongebrev den 22. Januar 1656 
tillod derfor, „at Postrejserne maa omvexles, saa de 
som udi to (?) !) Aar Posten haver kjørt, maa derfor 
være forskaanede, indtil deres Naboer ligesaa længe 
haver kjørt, dog at Posten ikke opholdes“ 2).

For den norske Posts Vedkommende bestemtes 
det, at den skulde fremføres ved ridende Bud „præ
cise udi 6 Dage“ og forøvrigt samme Vej som i For
ordningen af 1650 foreskreven, altsaa over Helsingør, 
Helsingborg, Marstrand, Uddevalla, Frederiksstad og 
Moss til Kristiania. Den afgik fra Kjøbenhavn hver 
Lørdag Middag og fra Kristiania hver Lørdag Aften. 
Til Befordringen brugtes dog kun 5 Dage (jvfr. 
Oversigten Side 232—33). Indenfor Norge anordnedes 
følgende Biposter: 1) Fra Kristiania til Trondhjem, 
2) Fra Kristiania til Tønsberg, Laurvig, Skeen, Kri- 
stianssand, Flekkerø og Stavanger og 3) Fra Kri
stiania til Bragenæs og Kongsberg. Disse Poster 
gik én Gang ugentlig fra Kristiania, til Trondhjem 
og Bergen Lørdag Middag, til de øvrige Stæder 
Søndag Middag.

Foruden de her omtalte Poster maa det antages, 
at der med flere mindre Byer, maaske ved disses 
eget Initiativ, var tilvejebragt regelmæssige Forbin-

x) I Tegneiserne staar nærmest »ti«, men det maa formentlig 
være en Skrivefejl for »to«.

2) Jyske Tegn. 1656, Fol. 451.
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delser. I en i Almanakkerne for 1655 og 1656 op
tagen „Post-Taffle, huor udi findes paa huilckenDag 
Postbuddene reyser til oc fra alle Kjøbstæder udi 
Dannemarck, Norge, Sleszwig oc Holsten etc.“, er 
nemlig af Byer, „hvor Posten har sin Gang“, opført 
Bogense, Engelholm og Næstved, hvilke Byer ikke 
i Følge Forordningen eller senere udgaaede Anord
ninger vare Poststeder.

I den gottorpske Del af Slesvig har der næppe 
i denne Periode existeret nogen hertugelig Post. 
(Den Side 82 og 88 omtalte Postmester i Gottorp 
Waszmuthen var dansk Postmester). Medens Hertug 
Christian Albrecht var fordrevet fra sine Lande, be
vilgede Christian V i 1678 Postmesteren i Flens
borg, Zimmermann, at holde et Bud til Befordring 
af Breve mellem Flensborg og Tønder én Gang 
ugentlig, mod at Zimmermann beholdt Portoen for 
disse Breve1). Ligeledes har en Jacob Lintlau under 
27. Septbr. 1684 faaet Bestalling som agende Post
bud mellem Tønning og Hamborg. Denne Bestal
ling er ikke, som de andre Postfunktionærers, ud
stedt af Klingenberg, men af Kongen selv. Det paa
lægges heri Postbudet at aabenbare for Kongen alt 
hvad han maatte bringe i Erfaring, og det forbydes 
ham at befordre fordægtig Korrespondance. Han 
skal, hedder det til Slutning, nyde det samme som 
hans Formand2).

De ovenfor meddelte Oplysninger om Postgangen 
ere Uddrag af Forordningen, sammenholdte med de

1) Patenten 1678—80, Fol. 256.
2) Patenten 1683—84, Fol. 428.
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omtalte Posttavler i Almanakkerne for 1655—56, 
hvorefter ogsaa Oversigten over Postgangen i 1656 
(se Side 232—33) er udarbejdet.

I denne vil tillige findes anført Taxterne for 
Enkeltbreve mellem de forskj ellige Byer, saaledes 
som de ere fastsatte i Forordningen. I Sammen
ligning med Forordningerne af 1624 og 1650 ere 
Taxterne ikke ubetydeligt forhøjede for Mellemsta
tionerne paa de Ruter, hvor ridende Post blev ind
ført, medens Taxten mellem Endestationerne er ufor
andret. Forøvrigt skjelnes for alle Ruters Vedkom
mende mellem Enkelt- og Dobbeltbrev, hvilket tid
ligere kun var Tilfældet for Ruten Kjøbenhavn— 
Hamborg. Fjerdeparten af et Ark, halvt eller helt 
Ark, kaldtes altsammen Enkeltbrev; for et Brev, 
som var „større end enkelt“, betaltes en Trediedel 
inere og af „større Breve eller Paquetter“ gaves for 
hvert Lod, de vejede:

mellem Kjøbenhavn og Hamborg............. 8 Sk.
— Aalborg, Ringkjøbing og Haderslev 8 —
— Kjøbenhavn og Kristianopel.......  10 —

og — — - Laaland............... 8 —;
til Mellemstationerne „efter Advenant“. For Breve, 
som Budene ellers befordrede, og hvorfor ingen Taxt 
var fastsat, betaltes for Enkeltbrev 4 Skilling for 
4 Mil, 6 Skilling for 5 til 10 Mil o. s. f.

Alle Breve, som skulde videre frem, end den 
første Post kunde befordre dem, skulde frigjøres til 
de Steder, hvor de først skulde leveres, altsaa efter 
samme Princip som i Forordningen af 1624. Breve 
til udenlandske Steder, der stode i direkte Forbin
delse med Hamborg, skulde frigjøres dertil, hvor-
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imod de, saafremt de skulde længere, „end den 
første Post fra Hamborg kan aflange“, altsaa f. Exp. 
til Frankrig, Italien, England o. s. v., skulde dob
belt, „eller saa vidt fornøden kan være“, frigjøres, 
„hvorom man med Postmesteren paa et hvert Sted 
haver at handle, som ej heller mere end tilbørligt 
er af saadanne Breve skal fordre“. Hvorledes for
øvrigt Afregning med Udlandet har fundet Sted, 
vides ikke. Forordningen opregner meget nøjagtig, 
hvilke Dage og ad hvilken Vej Breve til alle euro
pæiske Lande afgaa, men omtaler aldeles ingen 
Taxter for disse Breve. Om Overenskomster eller 
Samvirken mellem de forskjellige Landes Postvæsen 
var der dengang ikke Tale. Portoen har derfor for
modentlig maattet sendes kontant med hvert Brev.

Den Postvæsenet ved Forordningen af 1624 
givne Eneret gjenfinde vi ogsaa i Forordningen af 
1653, kun mere udvidet. Medens Forordningen af 
1624 indskrænkede sig til at forbyde Forsendelsen 
af Breve med Vognmænd og fremmede Bude, for
byder Forordningen af 1653 i det hele Tilstede
værelsen af andre offentlige Bude end Postvæsenets: 
„Skal foruden disse fornævnte Poster, Bude og Mes- 
sagerer ingen særdeles eller andre Bude udi vore 
Riger, Fyrstendømmer og Kjøbstæder tilstedes, men 
enhver skal være tiltænkt sine Breve med den 
ridende Post og agende Postbud at fremsende, paa det 
de samme, saa vel som denne nyttelige, velmente og 
gode Forordning ikke skulde komme i Afgang, mens 
blive ved Magt, hvo herimod handler og sine Breve 
andre eller fremmede Bude tilstiller, straffes derfor



97

af hver Steds Øvrighed, efter Postmesterens eller 
Postbudenes Ansøgning, som de, der vor Ordinants 
overtræder. Dog alligevel ingen hermed forment, 
udi sin egenSag at affærdige et Expressebud“. (For
ordn. Artikel 10.)

En anden betydningsfuld Begunstigelse erholdt 
Postvæsenet ved denne Forordning, idet det gjordes 
enhver til Pligt paa Forlangende at yde Posten Bi
stand i Tilfælde af Uheld: „Saafremt det sig kunde 
tildrage at Posten, Messageren eller Postbudene 
under Vejen paa Heste og Vogue eller til Vands 
finge nogen Skade, da skulle alle vore Undersaatter, 
som der paa slige Steder ved Vejen boendes ere, 
være sig Borgere, Bønder, Fogeder eller hvo det 
være kan, udi saadan Tilfald, efterat de derom blive 
anmodede, være Posten, Messageren og Postbudene 
med Raad og Daad behjælpelige, saa vel som med 
Vogne og Heste om Fornødenhed det udkræver, paa 
det han eller de kan komme tilrette igjen og ikke 
blive opholdet. Hvo herudi findes uvillig og sig 
derimod forser, straffes som den vor kongelige Post 
og Breve haver opholdet og forhindret“. (Forordn. 
Art. 13.)

Ved Siden af, eller maaske rettere helt udenfor 
det egentlige Postvæsen, stod den mellem Kjøben- 
havn og Hamborg indrettede Person- og Pakke
befordring, hvorom Forordningen bestemmer: „End 
have vi her foruden de traffiquerende og rejsende 
Personer til bedste forordnet, at et agende Bud skal 
rejse én Gang hver Uge imellem vore Kjøbstæder 
Kjøbenhavn og Hamborg, paa det samme Bud kan 

7



98

føre Penge og Gods med sig, forrette den enes eller 
andens Ærinde saa vel som med sig tage rejsende 
Personer, som Messagerer paa andre Steder gjøre, og 
skal dette Bud hver Uge baade fra Hamborg og Kjø- 
benhavn om Lørdagen mod Aften afrejse“.

De Bude, der førte denne Befordring, de saa- 
kaldte Messagerer, have sandsynligvis haft Befor
dringerne i Entreprise af Klingenberg og været fuld
stændig uafhængige af Postmestrene, med hvem de 
aldeles intet have haft at bestille. „Postmesteren, 
som betjener den ridende Post“, hedder det i Ar
tikel 18, „skal ej være pligtig at annamme eller an
tage nogen Paqueter eller Breve, hvorudi Gods, 
Penge, Guld eller Klenodier kunde være forhaanden; 
skal og ingen saadant med Posten, uden paa sin 
egen Æ ven tyr forskikke, eftersom Postmestrene ej 
ere skyldige dertil at svare, thi alt saadant, som 
forberørt er, skal oversendes med Messageren, som 
derfor skal svare og stande tilrette“. At de have 
haft Befordringen i Entreprise, synes de mange for- 
skjellige Forretninger, de udførte, og den Frihed, de 
havde til, for flere af disse selv at bestemme Be
talingen, at tale for. Forordningen fastsatte vel en 
bestemt Taxt baade for rejsende og Gods, „men hvis 
sig belanger let Gods af stort Beslag, som lettere 
end Kramvarer monne være og ikke vel paa dette 
Lands Vogne kan lades, eller og smaa Pakker og 
fint eller dyrebart Gods, som udi et Skrin bør at 
forvares, derom haver enhver med Messageren selv 
om billig Pris sig at forene“. (Forordn. Art. 19) 
De i Forordningen fastsatte Taxter vare for en rej
sende Mand med et Skrin eller en Kuffert indtil 30
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Punds Vægt 13 Rdl. om Sommeren og 15 Rdl. om 
Vinteren, og for denne Betaling skulde Messagererne 
„den rejsende tilbørligen opvarte, gode Vogne saa 
vel som Mad og Drikke paa deres (Messagerernes) 
Omkostning forskaffe, eftersom her udi Landet 
brugeligt er“. For en Tjener eller Dreng betaltes 
om Sommeren 10 og om Vinteren 12 Rdl., og maatte 
en saadan kun frit medføre 15 Pund Gods „og han 
som en Tjener spises“. For Gods eller Pakker be
taltes fra 10 til 80 Pd. 12 Sk. pr. Pd., fra 80 til 
120 Pd. ikkun for 80 Pd. og over 120 Pd. til 300 Pd. 
8 Sk. for hvert Pd. Af rede Penge, som Messageren 
førte mellem Kjøbenhavn og Hamborg, skulde han 
„efter gammel Sædvane“ have 3 Ort af 100, men til 
Mellemstationerne „efter Advenant af ovenbemeldte 
Breveløn“. Denne sidste Bestemmelse om Taxten 
til Mellemstationerne synes kun at kunne komme til 
Anvendelse paa rede Penge, men derimod ikke paa 
Personer eller Gods. Formaalet har vist egentlig 
ogsaa kun været at befordre rejsende m. m. fra Kjøben
havn til Hamborg og omvendt, men ikke til og fra 
Mellemstationerne; thiMessagererne synes ikke at have 
fulgt en bestemt Rute. Under l.Septbr. 1657 findes 
f. Exp. udstedt et Pas for et agende Postbud, naar 
han undertiden lagde Vejen over Femern eller over 
Rødby og Lybæk ')•

Denne Post er rimeligvis bleven fremført paa 
samme Maade som i forrige Periode Hamborger
budene, hvem Vognmændene vare pligtige at be
fordre for en vis fastsat Taxt. Man finder nemlig

Patenten 1657.
7*
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for Hertugdømmernes Vedkommende, at der har 
været idelige Stridigheder mellem Vognmændene og 
Postbudene angaaende Betalingen, særlig i Itzehoe 
og Rendsborg1). Magistraten i førstnævnte By fast
satte derfor i 1655 en Taxt pr. Mil af 1 Mark lybsk 
om Sommeren og 1 Mark 8 Sk. lybsk om Vinteren, 
hvilken Taxt samme Aar erholdt kgl. Konfirmation2). 
Det maa tillige have været Magistraternes Pligt at 
skaffe Budene Vogne, eftersom det i et den 30. Juni 
1660 udstedt Mandat for Postbudene omtales, at de 
havde klaget over, at de ikke i Fyrstendømmerne 
bleve forhjulpne til de nødvendige Vogne for billig 
Betaling, saa de uden Ophold kunde fortsætte Rej
sen, hvorfor det alvorlig blev indskærpet Magistra
terne at sørge herfor3).

Forøvrigt er Forordningens Bestemmelse om 
Eneretten selvfølgelig ikke kommet til Anvendelse paa 
denne Post, idet ogsaa Vognmændene befordrede 
rejsende. Ved en Forordning af 7. Mai 1661 blev 
det fastsat, at der i alle danske Kjøbstæder skulde 
være et Vognmandslav, som stod under sin egen 
Oldermand og som skulde være pligtigt strax efter 
Tilsigelse at befordre de rejsende fra den ene Kjøb- 
stad til den anden, men ikke videre (tidligere kunde 
man nemlig leje dem saa langt, man kunde enes 
om), saa og Fragtvogne imod taxtmæssig Betaling. 
Denne Foranstaltning kunde dog ikke gjennemføres 
i de smaa Kjøbstæder, og Indskrænkningen i Hen
seende til Befordringen blev allerede ophævet ved

x) Inland. Regst. 1655, 23/s og 19/6.
2) Patenten 1655, i«/n.
3) do. 1660-63.
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en Forordning af 17. Januar 1662. I 1677 klagede 
imidlertid Vognmændene i Itzehoe over, at de ham
borgske Vognmænd gjorde Indgreb i deres Næring, 
idet de befordrede Postbudene med deres Passagerer 
igjennem Byen, og det blev derfor efter Ansøgning 
bevilget, at alle fremmede Vognmænd, naar de kom 
til Itzehoe, skulde holde dér og de rejsende skifte. 
Ved Forordning af 17. Novbr. 1680 blev derefter den 
tidligere Indskrænkning i Befordringsretten atter al
mindelig indført1).

Saaledes var altsaa det Postvæsen, som Klingen- 
berg indrettede og gjennem en Menneskealder be
styrede. Sammenlignet med Christian I Vs Post
væsen var det selvfølgelig et stort Fremskridt, men 
selv uden denne har det, naar Hensyn tages til Ti
dens Krav og de Midler, der stode til Raadighed, 
sikkert kunnet hævde sin Plads som en vel organi
seret Institution. Postvæsenet omfattedes nu ogsaa 
med en særlig Forkjærlighed af Regeringen, hvorom 
flere Kongebreve bære Vidnesbyrd, hvad enten de 
gaa ud paa at paatale Uordener eller træffe Foran
staltninger til Postens hurtige og sikre Befordring. 
En stor Del af disse har vel Klingenberg udvirket, men 
ofte finder man ogsaa, at Regeringen giver Klingenberg 
IJaamindelser om at paasé, at Posten ikke forsømmes.

Det var i Særdeleshed Hamborgerruten, der var 
Gjenstand for Regeringens Omsorg. For de øvrige 
Ruters Vedkommende kjendes kun et aabent Brev

') Patenten 1675—77, Fol. 335, J. F. V. Schlegel, Kongerigets og 
Hertugdømmernes Statsret, S. 419.
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af 11. Januar 1662 om at holde Vejene saa vel som 
Gangstierne i NøiTejylland, iivor Postbudene passere, 
vedlige, „eftersom disse adskillige Steder forhindres, 
formedelst Vejenes Brøstfældighed“J), og et Konge
brev til Klingenberg af 8. Januar 1681, hvori der 
føres Besværing over Posten mellem Kjøbenhavn og 
Helsingør, der gik saa langsomt, at den svenske 
Gesandt endogsaa fik sine Breve tidligere end Kon
gen2). (Gesandtens Breve besørgedes nemlig med 
den svenske Post, som passerede her igjennem Lan
det, se herom Afsnit V.) For Hamborgerrutens Ved
kommende findes derimod idelige Paamindelser om 
at paasé Postens hurtige Overførsel over Bælterne, 
og tilsidst i 1683 paalagdes det Præsidenten i Ny
borg og Borgmestrene i Korsør og Assens til Kjø
benhavns Postkontor at indsende Attest for, at Post
jagten i store Bælt og Færgerne ved Assens vare 
tilstede, naar Posten ankom3). Den 6. April 1667 
udstedtes et aabent Brev om Postens Fremskyndelse 
ved Vintertid, og heri paalagdes det alle, som havde 
med Postens Fremførelse at gjøre, under Trusel af 
vilkaarlig Straf og Afsked at fremsende Registre 
(die Rollen) over til hvad Tid Postillonen var an
kommet og afgaaet4). Anledningen hertil er for
modentlig den foregaaende Vinters Strænghed, der 
foraarsagede, at 80 Personer i over 18 Dage maatte 
opholde sig paa Sprogø og at i næsten hele Januar

1) Jyske Reg. 1662, Fol. 134.
2) Inland. Regst. 1680—82.
3) Sjæll. Tegn. 1667, Fol. 19. Inland. Regst. 1665, >«/2, 1683, 

Fol. 25.
4) Patenten 1666—67.
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Maaned ingen Post kom over Bæltet1). Hvilken 
Betydning man tillagde Postens sikre Expedition 
fremgaar af et for et agende Postbud mellem Kjø- 
benhavn og Hamborg den 2. Juni 1660, altsaa kort 
efter Freden til Kjøbenhavn, udstedt Pas. Heri paa
lægges det alle Officerer, høje og lave til Lands og 
Vands, saa vel som Borgmestre og Raad og menige 
Soldater til Hest og Fods, at de ikke alene lader 
Postbudet samt hans Ledsager frit og uhindret pas
sere, men, om fornødent gjøres, convoyerer ham og 
viser ham al Velvillie2). Landevejenes dengang 
mindre sikre Tilstand kunde vist ogsaa undertiden 
gjøre dette nødvendigt. For det her omhandlede 
Tidsrum foreligger der i det mindste Beretning om 
2 Overfald paa Posten, det ene i 1665 i et Krat ved 
Kropp mellem Slesvig og Rendsborg, hvorved det 
agende Postbud blev plyndret for alle de Penge og 
Sager, som han havde hos sig3), og det andet i 
1683 ved Stillinger Holtz mellem Pinneberg og 
Hamborg paa den ridende Post, hvorved alle 
Brevene bleve stjaalne4). Der blev gjort store An
stalter for at paagribe G-jerningsmændene, hvilket 
ogsaa for det første Overfalds Vedkommende lyk
kedes5). For Paagribelsen af Gjerningsmændene til

’) Extraord.mdl. Relationer, trykte hos Bockenhoffer, Januar Md. 1667. 
Posternes lange Udeblivelse i haarde Vintre omtales ikke sjældent 
i den Tids Aviser, saaledes i Februar 1670, i Januar 1684 og i 
Januar 1690. I »Maanedlige Relationer« for Januar 1698 an
føres det, at den ridende Post i denne haarde Vinter en Gang 
foruden Fartøj har vovet sig over Isen med Brevene.

2) Patenten 1660—63.
3) Inland. Regst. 1665, 29/4.
4) Inland. Regst. 1683-84, Fol. 4.
5) Inland. Regst. 1665, 2/5, 6/5 og 1/8.
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det andet, der vistnok ikke er foretaget i den Hen
sigt at bemægtige sig Værdisager, eftersom den ri
dende Post ikke medførte saadanne, men snarere for 
at sætte sig i Besiddelse af Begeringens Breve, ud
lovedes der en Belønning af 1000 Rdl.1), ligesom det 
var Anledningen til, at Postillonen fremtidig mellem 
Elmshorn og Hamborg blev ledsaget af en bevæbnet 
Mand2). Som man dengang straffede Tyveri i Al
mindelighed strængt, for man ej heller lempelig 
frem mod den, der forgreb sig paa Posten. Hvad 
Straf Gjerningsmændene til de her omtalte Overfald 
bleve idømte, vides ikke, men derimod finder man, 
at Kongen i 1682 benaadede en Person ved Navn 
Hal vor Thomesen, som i Norge havde bestjaalet Post
sækken og herfor var dømt fra Livet, saa vidt „at 
han udi Jern til at arbejde paa Vort Slot Aggershus 
maa indsættes“ 3).

Af Publikum blev Postvæsenet snart en velset 
Institution; det var ikke alene Kjøbmændene og 
andre, der førte en større Korrespondance, hvem 
Postens Ankomst var vigtig, ogsaa det Publikum, 
der kun gjennem Aviserne ventede at erfare de 
sidste Nyheder, havde travlt paa Postdagene. Avi
serne, der da endnu vare i deres Barndom, vare 
imidlertid kostbare og bleve derfor ikke holdte af 
mange. Postmestrene, som senere almindelig solgte 
Aviser og herved havde en god Indtægt, idet de 
fik dem portofrit (se herom Side 193), have vistnok

1) Inl’ånd. Regst. 1683-84, Fol. 4.
2) Inland. Regst. 1683—84, Fol. 25.

Norske Tegn. 1682, Fol. 327.



105

allerede tidligt forskrevet Aviser, saa vel trykte som 
skrevne, hvilke de saa i Afskrifter have solgt til 
Byens og Omegnens Beboere1). Men desuden var 
det vistnok almindeligt, at Posthusene, særlig paa 
Postdagene, vare Samlingssteder for Byernes Poli
tikere, der her — maaske mod en ringe Kj endelse 
— kunde faa Nyhederne friskbagte, ligesom de an
kom med Posten. Biskop Bircherod har i sine Dag
bøger givet os en Skildring heraf fra Odense. Under 
12. Februar 1677 skriver han: „Gik jeg om Formid
dagen paa Posthuset, hvor man plejer at høre ad
skilligt Nyt. Nogle Officerer og andre deres com- 
pagnons, som sade derinde, havde en og anden 
skreven Avis imellem sig. Men Postmesteren, Søren 
Bolt, vidste selv, more suo, flux flere at trykke og 
at bilide os allehaande paa Ærmet“2). Som Livet er 
f?kildret her paa Odense Posthus tør det vel antages 
at have været ogsaa paa andre Posthuse, maaske 
endogsaa paa Hovedstadens3). Hvor dette forøvrigt

*) I 1711 vare i det mindste flere Postmestre Abonnenter paa Er- 
lunds skrevne Aviser (jvfr. Side 148). Postmesteren i Aarhus 
Henrik Wegner fortæller i November 1719, at en Postskriver 
Bendix Jørgensen i 2—3 Aars Tid for Betaling har sendt ham 
en liden skreven Avis og undertiden skrevet ham noget parti
kulært Nyt til, som han har forlangt af ham »for at kontentere 
godt Folks Kuriositet her i Byen og Egnen, som i disse Krigs
tider særdeles har været begjæret at vide det Passerende«. Og
saa Postmesteren i Ribe modtog hans Aviser. (P. M. Stolpe, 
Dagspressen i Danmark IV, S. 48.)

2) Bircherods Dagbøger ved Molbech, S. 182.
3) I Aviser fra 1726—27 omtales det, at Lommetyve havde en fast 

Station ved Højbro, hvor en stærk Passage fandt Sted, og lige
ledes om Aftenen ved Posthuset, naar mange Mennesker vare 
samlede. (Hist. Tidsskr. 3. R. II, 21.) Især naar Posten 
kom, var Stimlen ved Posthuset stærk. Man trommede
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har været beliggende i denne Periode, har ikke 
kunnet oplyses. Det er sandsynligt, at det er blevet 
flyttet fra Børsen, da Klingenberg overtog Post
væsenet, om det ikke allerede var sket i 1642, da 
den daværende Postmester van Oesede ophørte at 
være Børsmester. I 1726 omtales det i et Konge
brev til Magistraten, at da Broen ud for Knabro- 
stræde, som skal være bleven anlagt formedelst det for 
nogle og tredive Aar siden værende Postkontor, nu 
meget godt kan undværes, er det ikke nødvendigt 
at lægge en ny Bro i Stedet for den gamle, der er 
brøstfældig1), og der er derfor Grund til at antage, 
at Posthuset har været beliggende i en af de Gader 
paa Slotsholmen, hvor nu Slotskirken og Thorvald- 
sens Museum er. Her var nemlig tidligere Gader 
med store Gaarde, der for en stor Del vare beboede 
af fornemme Folk og større Kjøbmænd, og en Gade 
med mindre Huse, Trompetergangen kaldet, der laa 
lige ud for den omtalte Bro2).

At Krigsbegivenhederne i denne Periode have 
været uheldige for Postvæsenets Udvikling er en 
Selvfølge. Paa en Tid, da Carl Gustav havde besat 
hele Landet indtil Omegnen af Kjøbenhavn, maa al 
Postforbindelse i selve Landet selvfølgelig være op
hørt. I den sidste Halvdel af Aaret 1659 og indtil 
Fredens Slutning i Maj 1660 vedligeholdtes Post-

i timevis paa Kontorets Dør, man trængtes, skændtes og sloges 
saa voldsomt, at der fra 1743 maatte være militær Vagt for 
nogenlunde at holde Orden. (P. M. Stolpe, Dagspressen i Dan
mark IV, 16.)

3) O. Nielsen, Kbhvns Diplomatarium VIII, 695.
2) O. Nielsen: Kbhvn. paa Holbergs Tid, S. 37. N. kgl. Saml. 

Nr. 685 c. in Folio. N. Jonge, Kbhvns Beskrivelse, S. 395.
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orbindelsen med Udlandet ad Søvejen. Den da
værende kejserlige tyske Gesandt i Kjøbenhavn, 
Baron de Goes, ses fra August Maaned 1659 jævnlig 
at have sendt Breve til Udlandet med Posten. I en 
Efterskrift af 7. Septbr. (Ny Stil) 1659 til et Brev 
af 3. s. Md. meddeler Gesandten, at Posten har 
ventet nogle Dage. Den 21. December skriver han, 
at Posten i nogen Tid har været meget i Uorden, 
saa at der i 3 Uger ingen Poster ere komne fra 
Hamborg, og de, der ere afgaaede derfra, ere vendte 
om, dels paa Grund af stærkt Uvejr, dels fordi de 
havde stødt paa svenske Krigsskibe, og i en Efter
skrift af 11. Februar 1660 til et Brev af 10. Januar 
hedder det, at Brevet er blevet opholdt til sidst
nævnte Dag, fordi Søen har været fuldstændig luk
ket af Isen1). Det omtales ikke i noget af Brevene, 
til hvilken Havn Posten gik, men formodentlig var 
det til Lybæk. Til Postens Befordring benyttedes 
særligt Fartøj, og det synes at have været Meningen, 
at Posten skulde gaa 2 Gange ugentlig, hvad dog, 
selv bortset fra de Hindringer, Vind og Vejr lagde 
i Vejen, ikke er blevet overholdt. Under 18. Ok
tober 1659 skrives der saaledes til Postmesteren i 
Kjøbenhavn, at det er bragt i Erfaring, at Posten 
opholdes, skjønt Kongens Breve ere afleverede til 
Afgang, og paalægges det ham derfor at sørge for, 
at Posten „ligesom hidtil“ uden ringeste Forhaling 
afgaar hver Onsdag og Lørdag præcise Kl. 52). Den 
16. Marts 1660 fik Admiralitetet Ordre til efter Skibs-

1) Hist. Tidsskr. 5. R. III, 161 ff.
2) Inland. Regst. 1659, 18/io.
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journalen at examinere Skipperen paa Postgaliothen, 
„som iaftes hidkom saa vel som altid herefter, naar 
den ankommer“, for at erfare, af hvad Aarsag Posten 
ikke rigtig fremkommer, hvorom der skulde afgives 
en udførlig Relation til Kongen1).

Af den tyske Gesandts Breve vil det sés, at 
Posten i December Maaned 1659 maatte vende om, 
da den mødte svenske Krigsskibe. Om der senere 
er gjort noget Forsøg paa at bemægtige sig Posten, 
vides ikke, men under 3. Marts 1660 fik Tøjhuset 
Ordre til at levere til Postgaliothen 4 Hager, 4 Mu- 
squeter, 4 Hugger, 2 Morgenstjerner, 4 smaa Bundt 
Lunter og 30 Pund Musquetkrudt med fornødne 
Kugler til Hagerne og Musqueterne2), og det synes 
altsaa at have været Meningen, at Postgaliothen i 
paakommende Tilfælde skulde kunne forsvare sig, 
i det mindste imod et mindre Angreb.

Hvad Hurtigheden af denne Postforbindelse an- 
gaar, kan oplyses, at et Brev fra Haag af 1. April 
kom til Kjøbenhavn den 11. s. M. og et Brev fra 
Danzig af 17. April naaede Kjøbenhavn den 24. 
s. M.3).

Efter at Jylland, Slesvig og Holsten ved For
bundsfællernes Hjælp til Dels var renset for Fjender, 
synes man at have retableret Postforbindelsen mellem 
Hamborg og Kolding. Et Kongebrev af 30. Septbr. 1659 
befalede Feltmarschal Eberstein at sørge for, at Post
brevene kom hurtigere frem ved fra Hamborg til 
Kolding at lade Ordonnantsryttere besørge Posten fra

!) Sjæll. Tegn. 1660, Fol. 665.
2) Sjæll. Tegn. 1660, Fol. 658.
3) Hist. Tidsskr. 5. R m, 242 f.
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Sted til andet. Dette skulde E. kundgjøre for „Vor 
Generalpostforvalter i Hamborg“ Poul Klingenbergx).

Selvfølgelig har Freden til Kjøbenhavn 1660, 
hvorved Baahus, Skaane, Halland og Bleking, som i 
den roskildske Fred bestemt, afstodes til Sverrig, 
gjort et Skaar i Klingenbergs Indtægter af Post
væsenet.

Klingenbergs Besiddelse af Postvæsenet var i 
Følge hans Bestalling indskrænket til et Tidsrum af 
30 Aar. Bestallingen blev ved Tronskiftet i 1670 
konfirmeret i alle dens Punkter og Klausuler2), og 
Klingenbergs Besiddelse af Postvæsenet vilde altsaa 
ophøre den 16. Juli 1683. At Klingenberg imidlertid 
gjærne saa Tidsfristen for Afstaaelsen forlænget, er 
ganske naturligt, eftersom Postvæsenet gav ham en 
god aarlig Indtægt. Nogen paalidelig Oplysning om 
denne Indtægts Størrelse kan selvfølgelig ikke findes, 
da Klingenberg ikke var pligtig at aflægge noget 
Regnskab herover og næppe af egen Drift har op
givet den rigtig, eftersom han, af Hensyn til sine 
mange Transaktioner, der nedenfor skulle omtales, 
var bedst tjent med, at den ansloges saa lavt som 
muligt. Det kan derfor kun bero paa en Sandsyn
lighedsberegning, naar det i en af en unævnt til 
Christian V kort efter hans Tronbestigelse rettet 
Forestilling, der indeholder flere Forslag til Finan
sernes Ophjælpning, men om hvilken det forøvrigt 
ikke vides, om den nogensinde er indgivet til Kon-

1) Inländ. Regst. 1659.
2) Patenten 1671—72, Fol. 63.
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gen, bl. a. hedder: „Naar eders Maj. sielff nyder 
aarligen de 16,000 Rdl., som for Postvesenetz geniet 
præsenteris“x). Dog er det rimeligt, at Forfatteren 
kommer Sandheden temmelig nær, eftersom Ind
tægten i 1695 ansloges til 14 å 15,000 Rdl. (jvfr. 
Side 138) og i 1704 udgjorde ca. 23,000 Rdl. (jvfr. 
Side 196).

Det er tidligere omtalt, at Klingenberg under 
den dengang mindre gode finansielle Tilstand for
strakte Kronen med Penge, og saadanne Tjenester 
bleve selvfølgelig ikke upaaskjønnede. Under Krigen 
med S verrig forskaffede han i 1678 hos Dronning 
Christines Resident i Hamborg, Emanuel Texera, et 
Forskud af 40,000 Rdl. paa et Beløb, som den 
spanske Trone skulde betale Danmark i skyldige 
Subsidier. Klingenberg gik i Kaution for Pengene 
og forpligtede sig endvidere til, naar Texera havde 
erholdt sine Penge i Spanien, da at forskaffe eller 
selv laane Kongen yderligere 40,000 Rdl. I den for 
dette Beløb udstedte Forskrivning, dateret Helsing
borg den 13. Juli 1678, fastsattes Renten til 6 °/a 
aarlig saalænge, indtil Klingenbergs i Følge Bestal
lingen af 16. Juli 1653 bestaaende Ret til Post
væsenet ophørte, hvorefter han i Stedet for Renter 
af Kapitalen skulde for sig og Arvinger være beret
tiget til fremdeles at beholde Postvæsenet, indtil det 
nævnte Beløb blev betalt2). I en den 27. s. M. ud
færdiget ny Bestalling for Klingenberg anføres det, 
at han, foruden at skaffe dette Beløb, tillige „i

1) Dan. Mag. 4. R. IV, 280.
2) Patenten 1678-80, Fol. 236.
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Besørgelsen af Vore og Vor høj salige Herre 
Faders Anliggender har ladet spore en særdeles Iver 
og Underdanighed“, hvorfor Kongen af særdeles 
kongelig Naade har konfirmeret for ham og hans 
Søn, saa vel som for begges Arvinger, Retten til 
Generalpostmesterembedet i Henhold til ovennævnte 
Forskrivning1).

Saaledes var Besiddelsen af Postvæsenet sikret 
Klingenberg, indtil han fik de 40,000 Rdl. betalte, 
og han og hans Arvinger vilde maaske kunne have 
beholdt det i lang Tid, saafremt ikke andre uhel
dige Forhold havde gjort en brat Ende herpaa.

Allerede da Klingenberg kom til Danmark, har 
han vistnok været i Besiddelse af Formue, og denne 
er bleven ikke lidet forøget ved hans Ægteskab med 
Alb. Berns’ Datter. Albert Berns og Leonh. Mar- 
selis hørte allerede under Christian IV til den danske 
Krones betydeligste Kreditorer, og i 1650 fik de af 
det Gods, som afhændedes fra Kronen til Rigsgj æl
dens Afbetaling, overdraget Hovedgaardene Lund 
paa Mors og Bustrup i Salling2). Sidstnævnte Ejen
dom maa formodentlig være tilfaldet Klingenberg 
som Arvepart efter Berns, eftersom han ses at have 
besiddet den. Ved de mange forskjellige Forret
ninger, han indlod sig paa, har han yderligere for
øget sin Formue, ligesom han synes at have for- 
staaet at gjøre sig betalt ved de mange forskjellige 
Hverv, hvortil han benyttedes. Den samtidige en
gelske Gesandt i Danmark, Gilbert Talbots, fortæller

]) Patenten 1678-80, Fol. 240.
2) Sjæll. Tegn. 1650, Fol. 423.
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saaledes i et Brev fra 1666, at der var stort Raab 
imod Klingenberg, fordi han havde sluttet med Hol
lænderne paa ringere Vilkaar, end Staterne engang 
havde tilbudet Hannibal Sehested, „men G-abel1) var 
Klingenbergs fornemste Støtte. Han fik, som alle 
Breve fortalte, 40,000 Rdl., og naar denne Sum 
lagdes til det, som Klingenberg, der var en Kjøb- 
mand og en meget nærig (very sordid) Kjøbmand, 
muligen havde forbeholdt sig selv, vilde det hele 
Beløb naa den Sum, som Staterne havde tilbudet. 
For at rense sig selv fra alle Beskyldninger, lagde 
de den fraværende Hannibal Sehested store Forseelser 
til Last, og fik alle Hoffets Drenge (alt the boys of 
the court) til offentlig at haane hans Navn“2).

Vist er det, at Klingenberg var en meget vel- 
staaende Mand. Foruden den tidligere omtalte Ejen
dom Bustrup ejede han Hanrow i Holsten, Aalstrup 
og Tostrup (det nuværende Christianssæde) paa Laa- 
land og Højriis paa Mors. Hanrow blev tilligemed 
Dueholm og Mariager Kloster i 1664 udlagt til Klingen
berg paa egne samt Alb. Berns’ og Leonh. Marselis’ 
Arvingers Vegne som Betaling for en Fordring, stor 
302,406 Rdl., fremkommen ved Leverancer til Hær 
og Flaade, Byggeforetagender og kontante Laan. 
Hanrow, der ansattes til et Beløb af 100,000 Rdl.3), 
fik Klingenberg for sin Part og maaske tillige en

1) Statholderen i Kjøbenhavn og alt formaaende Minister under 
Frederik III.

2) P. W. Becker, Samlinger til Danmarks Historie under Frederik IH, 
II, 411.

3) Christian IV kjøbte i 1613 Hanrow for 111,000 Rdl. (Chr. Bruun, 
Gunde Rosencrantz, S. 156 Anm.)
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Part i Mariager Kloster. I sidstnævnte Ejendom havde 
Klingenbergs Svoger Gabriel Berns og hans Sviger
inde Anna Berns, gift med Frands Ludvig van der 
Vielen, Part, men Ejendommen bestyredes afKlingen- 
berg til 1680, da Fællesskabet blev hævet. Aalstrup 
og Tostrup kjøbte Klingenberg 1669 og Højriis 
1670. Desuden ejede han en Gaard paa Østergade 
i Kjøbenhavn1).

Da Klingenbergs Svoger Gabriel Berns, der ejede 
Godserne Wandsbeck og Ørum samt en Part i Mari
ager Kloster, i 1679 afgik ved Døden, fandtes hans 
Ejendomme at være i høj Grad betyngede af Gjæld. 
Af Frygt for, at de heraf flydende Processer yder
ligere skulde forringe Boet, saa meget mere som 
nogle af Kreditorerne truede med Arrest og Immis- 
sion, besluttede Enken Fru Marie Berns, født de la 
Fontaine, og hendes Datter Marie Elisabeths For
mynder at anmode Klingenberg om at overtage Boet 
og Ejendommen. Ved en den 20. September 1679 
afsluttet og 30. Marts 1680 kgl. konfirmeret Kontrakt 
ble ve derefter disse Ejendomme med alle Herligheder 
og Rettigheder overdragne Klingenberg, mod at han 
paatog sig alle Berns’ Forpligtelser og at svare til 
alle de Fordringer, der gjordes eller i Fremtiden 
kunde gjøres paa Boets Ejendomme. I Salget eller 
Overdragelsen blev kun undtaget, hvad Fru Berns 
havde bragt til Huset af Guld, Sølv, Linned o. s. v.,

2) Pontoppidan, Danske Atlas III, 309, 313, V, 583. Fynske og 
Smaal. Reg. 1669, Fol. 224. Sjæll. Tegn. 1661, Fol. 62. Rentek. 
Resol. Protokol 1664, Fol. 54. Prof. Møllers Stamtavler i Geh. 
Ark. O. Nielsen, Kbh. Diplomt. II, 832, VII, 40. Dahlerap, 
Mariager Kloster, S. 56.

8
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4 Heste og den bedste Karosse samt en hende til
hørende i Berns’ Hovedbøger med 4528 Rdl. debi
teret Kapital. Af en Obligation paa 48,000 Mk. lybsk, 
der forefandtes i Boet, tilhørte de 32,000 Mk. Fru 
Anna v. d. Vielen, født Berns, medens de 16,000 
skulde tilfalde Datteren som Arv efter Faderen1).

Skjønt Klingenberg strax solgte Godset Wands- 
beck til Friherre Fr. Chr. Kielmannsegge for 84,000 
Rdl. specie2), var det dog betydelige Ejendomme, 
han nu var i Besiddelse af, men kun faa Aar efter 
sé vi ham som en fuldstændig ruineret Mand.

Klingenbergs afdøde Svigerfader Albert Berns 
og Gabriel Marselis havde nemlig under 6. December 
1642 oprettet en Kontrakt med Kronen, hvori de havde 
paataget sig „paa egen Bekostning og Risiko at lade 
fra Spanien afhente inden Udgangen af Aar 1644, 
20,000 Læster Salt, og alt at betale for hver Læst, 
beregnet til 4 Møyer, fem Rigsdaler udi Metal Styk
ker, Skippundet anslaaet til 86 Rdl. (hvilke Stykker 
skulde støbes i Glykstadt og der leveres imod Kvit- 
tance, alt efterhaanden som Saltet blev afhentet, og 
hver Rejse sig kunde bedrage); desligeste og at 
svare og staa for det ganske Parti, dersom noget af 
samme Salt efter forskrevne Tid, formedelst deres 
Forsømmelse, blev efterliggende i Spanien, omend- 
skjønt det af Kongen sammesteds ej blev leveret“. 
Denne Kontrakt var ikke bleven opfyldt, og ved en 
Admiralitetsdom af 5. Februar 1683 bleve Berns’ og 
Marselis’ Arvinger dømte til, inden 6 Ugers Forløb

1) Patenten 1678—80, Fol. 78 f.
2) Zeitschr. f. hamburg. Gesch. III, 384. Her nævnes Gabriel 

Berns’ Søster, gift »de Wide«, som den, der »solgte« Godset.
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at betale, hvad de bleve Hans Majestæt skyldige. 
Fordringen udgjorde ialt 184,224 Rdl. 33 Sk., hvoraf 
Berns’ og Marselis’ Arvinger hver for sig skulde 
betale Halvdelen1). Den 27. November s. A. udgik 
der derefter for Marselis’ Arvingers Vedkommende 
Befaling til Holger Parsberg og Andreas v. Engberg 
om at gjøre Generalfiskalen paa Hans Majestæts Vegne 
Udlæg og Indførsel i Møens Land, som i sin Tid var 
pantsat til Marselis for 100,000 Rdl., og for Berns’ 
Arvingers Vedkommende til Peder Lerche og Erik 
Rodsteen om at foretage det samme med det til 
disse udlagte Jordegods i Mariager og Ørum Klosters 
Amter2). Som foran meddelt havde Klingenberg ved 
Overtagelsen af sin Svogers Ejendomme paataget 
sig at svare til alle de Fordringer, der i Fremtiden 
kunde gjøres paa disse, men ved samme Lejlighed 
var han tillige gaaet ind paa at svare til den 
Part, som kunde tilfalde den tredie Arving af Berns, 
Fru v. d. Vielen, og blev som Følge heraf Ud- 
læget gjort alene i Klingenbergs Ejendomme.

I Ordren om Foretagelsen af Udlæget hedder det, 
at dette skal gjøres i Jordegods i Mariager og 
Ørum Klosters Amter „indtil paa 40,000 Rdl. nær, 
som Vi allernaadigsb have for godt befundet i 
andet til afgangne Alb. Berns udlagte Gods vores 
Betaling at søge“. Hvorvidt den Part, der tilhørte 
Klingenberg, ikke har været tilstrækkelig til at 
dække hele Beløbet, vides ikke, men at man, ved 
at undtage det ovennævnte Beløb af 40,000 Rdl.,

0 Joh. Paludan, Beskrivelse over Møen II, 336 f.
2) Sjæll. Tegn. 1683, Fol. 304. Jyske Tegn. 1683, Fol. 188.

8*
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har tilsigtet hermed, at indløse den Forskrivning, 
hvorved Klingenberg havde erhvervet sig den frem
tidige Besiddelse af Postvæsenet, kan anses for givet 
og finder ogsaa Støtte i hvad denne Sag betræffende 
senere ses at passere.

Herpaa har Klingenberg, der ganske naturligt 
har ønsket at beholde Postvæsenet endnu nogle Aar, 
ikke villet indlade sig og har derfor i Henhold til 
Forskrivningen af 13. Juli 1678 fordret de 40,000 
Rdl. kontant udbetalt. Herved har han muligvis 
haabet at trække Sagen i Langdrag, hvad dog ikke 
lykkedes ham. Kronen lod nu nemlig, formodentlig 
for at tvinge ham til at give efter, gjøre Udlæg for 
de resterende 40,000 Rdl. i Hanrov Godsx), der vist
nok var mere værdifuldt end Mariager og Ørum 
Kloster, og dette har da haft den forønskede Virk
ning, at Klingenberg indlod sig paa Forhandling.

En Kommission bestaaende af Grev Conrad 
Reventlov, Gehejmeraad Wibe og Overrentemester 
Brandt, som forhandlede med Klingenberg, opstil
lede derefter en Beregning over Parternes gjensidige 
Fordringer den 1. Januar 1685. Kronens Fordring 
opgjordes til 57,473 Rdl., nemlig Parten i Hanrov 
40,000 Rdl., Rente heraf i 1 Aar 1600 Rdl., Rente 
af Postamtet fra 16. Juli 1683 9000 Rdl.2) og andre

1) Sjæll. Beg. 1685, Fol. 312. Rentek. Resol. Protokol Nr. 8, 
Fol. 68.

2) Angaaende dette Beløb findes ingen Oplysning. I Følge For
skrivningen af 13. Juli 1678 skulde Klingenberg efter 16. Juli 
1683 have Indtægten af Postvæsenet i Stedet for Renten af 
den forstrakte Sum, men heri maa der være sket en Forandring, 
saaledes at han betalte en aarlig Afgift af Postvæsenet, medens 
der fremdeles, hvad ogsaa Opgjøreisen udviser, er beregnet ham
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Fordringer 6873 Rdl. Klingenbergs Fordringer an
sattes derimod kun til 55,600 Rdl., nemlig den for
strakte Sum 40,000 Rdl., Rente heraf fra 13. Juli 
1678 til 16. Juli 1683 12,000 Rdl. og fra 16. Juli 
1683 til 1. Januar 1685 3600 Rdl. Efter denne Op- 
gjørelse var det al tsaa Klingenberg, som var Kronens 
Debitor, men han anerkjendte ikke Opgjørelsens 
Rigtighed, idet han afviste en Del Fordringer som 
vedrørende Berns’ og Marselis’ Arvinger og ikke 
ham personlig. Forøvrigt undlod han heller ikke 
at minde om, at det i hans Bestalling som General
postmester var tilsagt ham, at en af hans Arvinger, 
som dertil maatte være kapabel, vilde være at fore
trække frem for andre ved Bortgivelsen af General- 
postamtet. Han tilbød imidlertid at afgjøre Mellem
værendet paa den Maade, at han indløste Anparten 
i Hanrov ved at afstaa Postvæsenet, og skulde den, 
som overtog dette, være pligtig at betale ham Renten 
af Laanet fra 13. Juli 1678 til 16. Juli 1683 med 
12,000 Rdl., enten i én Sum eller i Afdrag, eller ved 
at lade ham beholde Postvæsenet endnu nogle Aar, 
ganske som de kunde enes om J).

Dette Tilbud blev modtaget, og Klingenberg af
stod da Postvæsenet til Kongens ældste Søn med 
Sophie Amalie Moth, Grev Christian Gyldenløve, der

Renter af Laanet. Dette stemmer ogsaa med en Bemærkning i en af 
Kommercecollegiet den 12. Maj 1685 afgiven Erklæring an- 
gaaende Overenskomsten med Klingenberg, at Generalpost amtet 
var ham anslagen for 6000 Rdl. -aarlig (Rentek. Resol. Protokol) 
Nr. 8, Fol. 68).

0 Indlæg til de Expeditioner af Kancellisager som udfærdiges af 
kgl. Maj. eget Kammer ved Kammersekretær Schøller, Pakken 
1684—90 i Geh. Ark.



118

selvfølgelig af Kongen var udset til at overtage det, 
mod at Gyldenløve betalte ham de 12,000 Rdl. Den 
i denne Anledning mellem disse indgaaede Kontrakt 
blev kongelig konfirmeret den 14. Marts 16851), og 
det er formodentlig de heri brugte Udtryk, „at Gyl
denløve har akkorderet med Klingenberg om Af- 
staaelsen af Postvæsenet for en vis Sum Penge“, der 
have givet Anledning til den tidligere fejlagtige An
tagelse, at Klingenberg havde solgt Postvæsenet til 
Gyldenløve for 12,000 Rdl. I den for Gyldenløve 
senere udfærdigede Bestalling omtales ogsaa dette 
Beløb som en Gjæld, Kongen stod i til Klingenberg.

Kort efter, den 31. Maj 1685, udgik et kgl. 
Reskript til Kammerkollegiet, hvori det meddeltes, 
at Klingenberg nu havde afstaaet Postvæsenet, og at 
dette derefter var foræret til Gyldenløve. Klingen
berg havde imidlertid til Kongen indleveret forskjel
lige Fordringer, bl. a. for forstrakte Penge til det 
bremiske Gesandtskab 24,308 Rdl. 21 Sk., Udlæg for 
Postvæsenets Indrettelse og tilgodehavende Admirali
tetsgage. „For hvad han saaledes allerunderdanigst 
kunde have at fordre, have Vi af sær kongelig 
Naade og udi allernaadigst Henseende til, at han 
haver føjet sig med Postvæsenets Afstaaelse, idet 
han haver antaget det Udlæg i det hanro vske Gods 
for fuld Betaling for hans forstrakte rede Penge, da 
det dog ikke saa nøjagtig som rede Penge kunde an
ses, allernaadigst givet ham og hans Arvinger til 
evindelig Arv og Ejendom det til Os, for videre 
Vores Prætension i fornævnte Saltsag, udlagte Ørums

0 Sjæll. Beg. 1685, Fol. 821. N. kgl. Saml. Nr. 778 ia 4to.
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og Mariagers Klosters Gods og Tiender i Vort Land 
Nørrejylland med dets Indkomst og Afgift fra den 
Tid samme Udlæg er gjort.“ Ørum Hovedgaard var 
der tillige bevilget alle de Privilegier, Friheder og 
Benaadninger, som andre Hoved- og Sædegaarde i 
Danmark, og Klingenberg var for disse Ejendommes 
Vedkommende bleven fritaget for at betale alle „de 
hidindtil prætenderende Skatter“. Han havde imid
lertid senere andraget, „at hans Tilgodehavende med 
Rente til Kieler Omslag 1684 ungefæhr 10,000 Rdl. 
mere end samme Udlæg skal bedrage og har derfor 
begjæret, at noget af det vestervigske Bøndergods, 
som ham ved Ørum ligger belejligt tillige med Færge
kornet af Sallingsund, som for 118 Rdl. skal være 
forpagtet, til Ejendom maatte forundes.“ Kongen 
meddeler nu Kammerkollegiet, at han har bevilget 
Klingenberg, „at han én Gang for alle for samme 
Rente maa nyde bemeldte Færgekorn til evindelig 
Arv og Eje“, hvorpaa der skal meddeles ham 
Brevx).

Hermed ophører Klingenbergs Navn at være 
knyttet til Postvæsenet, men forinden vi forlade ham, 
ville vi omtale, hvorledes den én Gang saa rige 
Mand mistede hele sin Formue og døde i Fat
tigdom.

Mellem Albert Berns og Gabriel Marselis, der 
havde afsluttet den foran omhandlede Kontrakt med 
Kronen angaaende Salthandelen, var der ved Siden 
af indgaaet en særlig Kontrakt, i Følge hvilken 
Berns var interesseret for 5/6 og Marselis for 1/6 i

Christian Vs Reskripter til Kammerkollegiet 1684—86.
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den paagjældende Forretning. I Henhold til denne 
Kontrakt sagsøgte Marselis’ Arving, Fru Regitze 
Sophia Wind, Friherreinde af Wilhelmsborg, afgangne 
Baron Guldencrones Enke, hos hvem der efter Ad
miralitetsdommen af 5. Februar 1683 var gjort Ud
læg i Møens Land, Berus’ Arvinger til Betaling af 
2/3 af den Sum, for hvilken der var gjort Udlæg i 
hendes Ejendom, og ved Højesteretsdom af 18. No
vember 1685 blev der hos disse tilkjendt hende et 
Beløb af 62,825 Rdl. 3 10l/2 Sk. ’), med Renter og
Sagsomkostninger ialt 75,933 Rdl. 5 y 2 Sk. For 
denne Fordring blev der i April 1686 gjort Udlæg i 
Klingenbergs Ejendomme Aalstrup og Tostrup samt 
Bustrup til et Beløb af 56,900 Rdl. og for Resten i 
Mariager Gods og Tiende samt Strøgods i Dronning
borg og Havreballe Amter2). Kort forinden havde 
Klingenberg, hvis Hustru alt for flere Aar siden var 
afgaaet ved Døden3), maattet skifte med sin Søn, 
der som sin Mødrenearv havde faaet Højriis og en

!) Halvdelen af den Sum, Marselis’ Arvinger i F. Admiralitets
dommen skulde betale, 92,112 Rdl., udgjorde med paaløbende 
Renter 93,813 Rdl. 80 Sk. (E. Holm, Danmark—Norges indre 
Historie II Tillæget, Rettelser og Tilføjelser, S. 81.) Hertil er 
formodentlig endvidere kommet Omkostningerne ved Udlæget i 
Møen.

2) Sjæll. Reg. 1686, Fol. 531—639.
3) I Ligprædiken af O. F. Flor over Gjertrud Iserberg hedder 

det S. 171 f., at hun, der var født 1654, mistede sin Fader i 
sit 3. og sin Moder i sit 6. Aar. Hun blev derefter opdraget 
hos sin Moders Søster Magdalene Klingenberg, der var gift 
med Albrecht Heints, indtil hendes 16. Aar, da hendes Mor
broder Generalpostmester Poul von Klingenberg, der var hen
des Formynder, lod hende bestyre sit Hus i hans Enkemands
stand til 1682, da hun blev gift. Klingenberg var altsaa Enke
mand allerede i 1670.
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Part i Hanrov, stor 38,115 Bdl.x). Da Klingenberg 
imidlertid tidligere havde pantsat Aalstrup og To
strup til andre for modtagne Forstrækninger og 
disse Ejendomme nu bleve ham fradømte, maatte 
Sønnen transportere sin Part i Hanrov til de tidligere 
Parthavere i Aalstrup og Tostrup og fik i Stedet for 
alt Faderens ørumske Gods2).

Klingenberg havde altsaa nu kun sit holstenske 
Gods tilbage, og heri havde hans Kreditorer endda 
den ovennævnte Part, men foruden var han indviklet 
i Processer med andre. En nærmere Undersøgelse 
af disse Processers Ophav og Forløb er ikke fore
taget, men en Del af dem stamme sandsynligvis fra 
den for ham vistnok tvivlsomme Forretning med 
Overtagelsen af Svogerens Bo.

Hans mange Transaktioner bære forøvrigt ikke 
altid Præg af absolut Hæderlighed. I et Andragende 
til Kongen fra Albrecht Gyldensparre i Decbr. 1685 
meddeler saaledes denne, at han paa Klingenbergs 
indstændige Anmodning var gaaet god for 8000 Rdl. 
og derfor havde faaet Forsikring i Generalpostamtet. 
Men Klingenberg havde derefter uden hans Vidende 
og Vilje afstaaet det til Kongen, hvorfor Gylden
sparre nu androg paa, at Klingenberg maatte blive 
beordret at give ham andet Pant3). Og i et Brev 
til den yngre Sperling skriver Leonora Christina Ul- 
feldt i 1684, altsaa efter at Dommen i Saltsagen var 
falden: „Det ser slet ud for Klingenberg, han har

x) Sjæll. Tegn. 1685, Fol. 271, jvfr. Sjæll. Reg. 1685, Fol. 312.
2) Sjæll. Reg. 1685, Fol. 312.
3) Kancelliprotokol Nr. 9, Fol. 208.
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nylig maattet lægge med andre hans interesserede 
Gods fra sig for 130,000 Rdl., og nu har han en 
Sag med Daniel Pauli og hans Søskende for en 
Broders Gods og Formue, han har spillet med, som 
er død i Ostindien; der pretenderes 35,000 Rdl. af 
ham, og der skal endog være noget under, som til 
Æresag kan drives“ ’).

Klingenbergs Sager stode i Virkeligheden ogsaa 
meget slet. Et Kongebrev den 27. August 1687 op
fordrer Regeringskancelliet i Glykstadt til at søge 
at formaa Klingenbergs Kreditorer til at have Taal- 
modighed, da han ikke kan faa saa meget for sit 
holstenske Gods, at han kan betale dem2). I flere 
Kongebreve fra 1689 omtales den forestaaende Kling- 
enbergske Konkurs3), og i Begyndelsen af 1690 er 
den en Kjendsgjerning4). Endog med sin Søn, der 
ikke havde faaet hele sin Mødrenearv, men endogsaa 
havde gjort Forskud for Faderen, laa Klingenberg i 
Proces5).

Hvor fuldstændig den engang saa rige og ind
flydelsesrige Mands økonomiske Ruin var, fremgaar 
bedst af 2 Breve fra hans Søn til Kansleren og 
O ver sekretæren, daterede Højriis den 8. Januar og 
8. Oktober 1705. Sønnen svarer heri paa en til ham 
rettet Forespørgsel angaaende Faderens efterladte 
Papirer, at han maatte fragaa Arv og Gjæld efter 
Faderen, og at Papirerne bleve tagne i Bevaring af

2) Dan. Saml. 2. R. I, 225.
2) Inland. Regst. 1687—88, Fol. 202.
3) Inland. Regst. 1689—90, Fol. 86, 98. Patenten 1689—90, Fol. 

208.
*) Inland. Regst. 1689—90, Fol. 234, 338, 364.
5) Sjæll. Tegn. 1690, Fol. 319.
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Skiftekommissærerne. I det sidste Brev hedder’det: 
„Og som min salig Fader dengang han kort før end 
hans dødelige Afgang kom herhid, efter at hans 
Kreditorer havde taget hans holstenske Gods samt hans 
Gaard i Kjøbenhavn fra ham, maatte éfterlade Største
delen af hans paa samme Steder befundne Mobilier, 
hvilke begge Dele af Kreditorerne med de derudi be
fundne Mobilier ble ve solgte, saa kunde jeg ej vide, om 
mulig i samme Mobilier kunde have været flere Breve“L).

Klingenberg overlevede ikke længe sin økono
miske Undergang. Hans Dødsdag vides ikke, men 
den 11. Oktober 1690 blev han begravet i Ljørslev 
Kirke paa Mors2), og den 25. s. M. bleve Christopher 
Bartholin og Jørgen Lykke beskikkede til Skifte
kommissærer i hans Dødsbo3).

Klingenberg efterlod sig en Søn Poul, med hvem 
han i personalhistoriske Oplysninger ofte forvexles4). 
Sønnen, der var Assessor i Højesteret, døde som 
Konferentsraad og var gift første Gang med Edel 
Elisabeth Bielke og anden Gang med Ulrica v. 
Speckhan. Klingenbergs Familie uddøde paa Sværd
siden med Konferentsraad og Amtmand Friaerich 
von Klingenberg, død i Haderslev i December 1783 5).

’) Afskrifter af disse Breve ere fundne bl. afdøde Assistent i Inden
rigsministeriet, P. B. Pedersens efterladte Papirer. Afskrifterne 
synes efter forskjellige Bemærkninger paa dem at hidrøre fra 
Gehejmearkivet, hvor det dog trods Eftersøgning ikke er lyk
kedes at finde Originalerne.

2) Kirkebogen 1688—1776 i Ljørslev—Ørding Præstearkiv. Denne 
Oplysning er mig meddelt af Hr. Godsejer Pr.-Løjtnant Mansa.

3) Jyske Tegn. 1690, Fol. 209.
4) Sé saaledes Danmarks Adels Aarbog 1887, S. 68 f., J. F. Ri

chardt og T. A. Becker, Prospekter af danske Herregaarde, 13. 
Bind under Højriis, Personalhist. Tidsskr. VI, Stamtavlen til 
Side 262, og Traps stat, topogr. Beskr. af Danmark, 5. Del, S. 196.

5) Hofman, Danske Adelsmænd I, 288.



124

For den her omhandlede Periodes Vedkommende 
skulle vi endnu kun omtale de Forandringer, der 
under denne vare foregaaede i det norske Post
væsens Bestyrelse.

Efter at dette under Krigen med S verrig var 
kommet fuldstændig i Forvirring og Opløsning, fik 
Rentemester Henrik Müller og Selius Marselis ved 
Kongebrev af 14. Juni 1660 Befaling at erklære 
sig over, paa hvad Maade det med ringeste Omkost
ning igjen kunde sættes i Værk1). Allerede forinden 
Fredsslutningen havde Morjans Arvinger under 8. 
Marts indgivet Ansøgning om igjen at blive benaa- 
dede med Postvæsenet, hvilken Ansøgning paa Arving
ernes Vegne var underskreven af Morjans 2 Sviger
sønner Jacob Jensen og Andreas Jürgensen. Müllers 
og Marselis’ Erklæring kj endes ikke, men den 29. 
Juni blev ovennævnte Ansøgning bevilget og Jacob 
Jensen beskikket til Generalpostmester, indtil Arving
ernes Privilegium udløb. Statens Tilskud til det 
norske Postvæsen forhøjedes samtidig til 900 Rdl., 
men herfor skulde saa Arvingerne „bekoste Posten 
fra Helsingborg til Kaarup og gjennem ganske Baalius 
Len“2). Andreas Jürgensen eller Anders Jørgensen, 
der var norsk Postmester i Kjøbenhavn, fik 23. 
Juni 1661 kongelig Bestalling som saadan, hvilken 
Bestalling skulde gjælde ogsaa efter Udløbet af 
Arvingernes Privilegium 3).

0 Norske Tegn. 1660, Fol. 262.
2) Norske Reg. 1660, Fol. 185. Norske Tegn. 1660, Fol. 271. KgL 

originale Bestallinger 1592—1660.
3) Sjæll. Reg. 1661, Fol. 421.
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Selius Marselis, der førte Overinspektionen over 
Postvæsenet, døde i Kjøbenhavn den 20. Marts 
1663 l), men under 12. September 1655 havde Kon
gen fastsat, at da Selius Marselis havde lovet „at 
ville gjøre den Anordning, at Posten udi Krigstid 
skal komme og gaa én Gang hver Uge mellem begge 
Riger, som det nu sker udi Fredstid“, et Løfte, han 
dog ikke har kunnet holde, skulde hans Søn Gabriel 
efter ham nyde samme Inspektion og Direktion, 
indtil det Morjanske Privilegium var udløbet, fra 
hvilken Tid Gabriel Marselis for sig og sine Arvin
ger som Generalpostmester skulde have det norske 
Postvæsen i de næstfølgende 20 Aar paa samme 
Vilkaar, som Mor jan og hans Arvinger havde 
haft det2).

Morjans Privilegium udløb i Januar 1667, men 
Arvingerne udvirkede i 1666 en Bevilling for, at 
Privilegietiden blev regnet fra Morjans Død i 16483), 
hvilken Bevilling dog som grundet paa vrang Frem
stilling blev tilbagekaldt den 9. Marts 16674), hvor
efter Gabriel Marselis i Henhold til det tidligere 
Tilsagn under 12. April 1667 fik Bestalling som 
Generalpostmester5), hvilken Bestalling ved Tron
skiftet i 1670 blev konfirmeret, dog saaledes, at 
Marselis skulde afstaa de 900 Rdl., som tidligere 
havde været tillagte ham. I Konfirmationen hedder 
det, at han skal forsyne sig med dygtige Postmestre

J) Bircheroda Dagbøger ved Molbech, S. 85.
2) M. Birkeland i »Smaaskrifter tilegnede A. F. Krieger«, S. 227.
3) Norske Beg. 1666, Fol. 609.
4) M. Birkeland, anf. St., S. 228.
5) Norske Beg. 1668, Fol. 765.
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„dog paa Vores videre Ratification“, en Indskrænk
ning i hans Myndighed, der ikke synes tidligere at 
have været tilstede1).

Gabriel Marselis døde i Slutningen af 1671 ved 
Selvmord2) og har næppe efterladt sig Børn. Post
væsenet blev nu under 5. Januar 1672 overdraget 
Albert Schumacher, Griflenfelds Broder, senere, 
1674, adlet under Navnet Gyldensparre, paa de samme 
Betingelser, hvorpaa Gabriel Marselis havde haft det3). 
Gyldensparre, der var født 29. Januar 1642, blev 
først opdraget til Vinhandelen, men kom senere ind 
i Admiralitetet4). Ban berømmes for at have været 
en dygtig, men ogsaa meget haard Embedsmand og 
forfremmedes efterhaanden til Oversekretær, Præces, 
Konferentsraad og Skovbynacht5). Han var gift med 
Margrete Isenberg, en Datter af Kjøbmand i Kjøben- 
havn Herman Isenberg og Klingenbergs Søster 
Elsebeth6).

1) Norske Reg. 1670, Fol. 67. Sjæll. Tegn. 1670, Fol. 166.
2) Den svenske Gesandt i Kjøbenhavn meddeler i en Rapport af 

1. Januar 1672 blandt Nyhederne, at Gabriel Marselis, som var 
Generalpostdirektør i Norge, har stukket sig selv ihjel (D. 
Sml. 2. R. III, 312). Denne Meddelelse afkræftes ikke af et 
aabent Brev af 5. Januar 1672, hvori det hedder, »at eftersom 
afg. Gabriel Marselis, Vor Generalpostmester udi Norge ved en 
ulykkelig Hændelse og adskillige Saar er død funden udenfor 
Vor Stad Hamborg og ej egentlig vides kan slig Mords Be
skaffenhed og Aarsag, da have Vi af sær kongl. Gunst og 
Naade bevilget, at hans Legeme uden videre Efterforskning 
hæderligen til Jorden stedes og hans efterladte Formue her paa 
Steden efter Loven og Recessen imellem hans rette Arvinger 
skiftes og deles maa«. (Sjæll. Reg. 1672, Fol. 575.)

3) Norske Reg. 1672, Fol. 510.
4) I Bestallingen som Generalpostmester kaldes han Kommissarius 

ved Bremerholms Tøjhuset, Provianthuset og Bryggerset.
5) Otto Vaupel, Rigskansler Grev Griffenfeld II, 194.
6) Benzons Stamtavler i Geh. Ark.
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Om han var Generalpostmester endnu i 1677, da 
atter en Forandring blev foretaget, vides ikke 
bestemt, men er dog sandsynligt. I saa Fald har 
hans Styrelse eller vel rettere hans Stedfortræderes 
Styrelse, da han næppe selv bar taget Del heri, men 
kun nydt Indtægten, ikke været den bedste, hvorved 
dog maa bemærkes, at den Mand, der stod nærmest til 
at udtale sin Dom herover, nemlig Statholderen i Norge 
U. F. Gyldenløve, foruden at have været med at 
styrte Broderen Griffenfeld, var den, der tilbød at 
overtage Postvæsenet.

Den 5. Maj 1677 udgik nemlig et kgl. Reskript 
til Kammerkollegiet saalydende: „Vor synderlige 
Gunst tilforn. Eftersom Korrespondancen imellem 
Vore Riger Danmark og Norge (som Os i disse 
Krigstider højst nødig er), formedelst den slette 
Anstalt med Postens Befordring, Tid efter anden 
mærkelig er bleven forhindret, og Vi derfor til Postens 
desbedre Gang have allernaadigst for godt befundet, 
det norske Postvæsen at bortforpagte, hvortil sig én 
allerede haver indfunden, som sig allerunderdanigst 
erbudet haver paa sin egen Bekostning saa mange 
Galiother med behørige Folk, paa sine Steder stedse 
færdig at holde, som til Postens ilige Overførsel 
uomgængelig behøves, saa og saa mange expresse 
Kurerer, som til Postsækken ufortøvet frem og til
bage at føre fornøden gjøres kunde, saa at Posten 
endog i Krigstider regulierement gaa skulde, og der
foruden at give Os deraf aarlig fri Penge 2000 Rdl., 
da er Vor allernaadigste Vilje og Befaling, at i 
samme Postvæsen paa sædvanlig Maade dér paa
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Skatkammeret lader auktionere, og til. den mést- 
bydende paa visse Aar og med saadanne Vilkaar 
bortforpagter, som ovenbemeldt er, og I Os ellers 
til Tjeneste og Posten til hurtig Befordring bedst og 
nytteligt eragte. Mens skulde ingen findes, som 
højere og mere, end den sig allerede angivet haver, 
deraf give vilde, maa I med hannem paa forskrevne 
Maade derom slutte“J). Heri omtales ikke, hvem 
det er, som har gjort Tilbudet, men den 8. Juni 
skriver Kongen til Kammerkollegiet, „at eftersom 
ingen sig endnu haver indfunden, som paa det norske 
Postvæsen buden haver, uden alene Vor Gehejme- 
raad og Statholder udi Norge, Os Elskelige Ulrich 
Frederik Gyldenløve“, har Kongen overdraget ham 
Postvæsenet paa de af ham tilbudte Vilkaar2). Samme 
Dag meddelte et Kongebrev Gyldenløve, at han her
efter og indtil videre allernaadigst Anordning Direk
tionen over Postvæsenet i Norge maatte nyde og 
beholde, imod at de 2000 Kdl. fri Penge, som han 
havde budet, rigtig paa behørige Steder bleve 
erlagte3).

Ulrich Frederik Gyldenløve nød kun Indtægten 
af det norske Postvæsen i 4 Aar, da Kongen den 
16. April 1681 overdrog det til sin ældste Søn med 
Sophie Amalie Moth, Christian Gyldenløve, der da 
kun var 7 Aar gammel. Han skulde „særdeles lade 
sig være angelegen, at Posten én Gang hver Uge, 
saa vel i Fryds- som i Fredstider, imellem Danmark

x) °S 2) Christian Vs Reskripter til Kammerkollegiet 1677—79.
3) Norske Tegn. 1677, Fol. 173.
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og Norge og ellers mellem de norske S tæder behol
der sin rigtige Gang“. Postmestrene „med andre 
dertil hørige Betjente“ skulde han selv lønne og 
underholde, men derimod have og nyde de sædvan
lige Brevpenge og Porto af alle de Breve, som med 
samme Poster sendes. „Og paa det alting dermed 
desto rigtigere og bedre kan tilgaa, have Vi aller- 
naadigst bevilget, at han Postmestrene paa de Stæder, 
hvor samme Bestillinger ledige vorder, dygtige Per
soner maa antage og bestille, hvilke Personer Vi da 
paa deres allerunderdanigste Ansøgning Vor aller- 
naadigste Konfirmation ville give“. Indtil han blev 
myndig, skulde ovennævnte U. F. Gyldenløve paa 
hans Vegne lade Postvæsenet forvalte og forestaa1).

U. F. Gyldenløve maa formodentlig paa sin 
Myndlings Vegne have bortforpagtet Postvæsenet, 
thi i 1684 var det overdraget den danske Gesandt i 
S verrig, Stockfleth, som igjen havde overdraget det 
til Borgmester i Kristiania Hopner, men da der 
under hans Bestyrelse forefaldt allehaande Urigtig
heder med Brevene, overdrog U. F. Gyldenløve, 
„som Kongen til at have Overinspektionen over 
Posten i Norge allernaadigst har kommitteret“, under 
21. August 1684 Postvæsenet til kongelig Kommis
sær Anders Bojesen, der skulde tiltræde det fra 
1685 mod en aarlig Afgift af 3000 Rdl.2). Da Chr. 
Gyldenløve i 1685 fik det danske Postvæsen til For
æring, blev det norske Postvæsen givet hans yngre

*) N. kgl. Saml. Nr. 778 in 4to. Chr. Vs Reskript til Kammer
kollegiet af 31. Maj 1685.

2) Norske Reg. 1684, Fol. 487.
9
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Broder, Ulrich Christian Gyldenløve ved Bestalling 
af 5. Maj 1685, konfirmeret af Frederik IV den 
28. Februar 1705’). Anders Bojesens Bestalling 
som Bestyrer eller Forpagter af det norske Post
væsen blev den 6. Februar 1686 kgl. konfirmeret 
paa 3 Aar.

0 Norske Konfirmationsprotokol ved Tronskiftet 1699, Fol. 430.



IV.

Postvæsenet i Familien Gyldenleves Besiddelse 
1685—1711.

Efter Klingenbergs Afstaaelse af det danske 

Postvæsen gik dette som alt meddelt over til Grev 
Christian Gyldenløve, Christian Vs Søn med Sophie 
Amalie Moth, der under 31. Decbr. 1677 ophøjedes 
til Grevinde af Samsø.

Christian Gyldenløve var født den 28. 
Februar 1674 og altsaakun 11 Aar, da han, som det 
i Bestallingen hedder, fik Postvæsenet „tillagt foræret 
og overdraget“, dog mod at han betalte Klingenberg 
de 12,000 Rdl., som Kongen skyldte denne i Renter 
af det forstrakte Laan. Gyldenløve har næppe haft 
stort Begreb om denne for hans Regning gjorte 
Handel, ja har maaske, da han var fraværende paa 
Rejser i Udlandet, end ikke været vidende herom. 
Allerede i sit 7de Aar havde han, som vi foran have 
sét, faaet forærende det norske Postvæsen, der nu 
blev givet til hans yngre Broder. Selvfølgelig til
sigtede Kongen kun at skaffe sine Sønner en god 
aarlig Indtægt, og det har næppe været Meningen, 
at de i en ældre Alder personlig skulde tage Del i 
Direktionen. Christian Gyldenløve tilbragte fra sit

9*
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9de Aar med korte Mellemrum hele sit Liv i Ud
landet, først for sin Uddannelses Skyld og senere 
i fremmed Krigstjeneste, hvor han udmærkede sig 
ved Tapperhed. Ikkun 17 Aar gammel deltog han 
i Slaget ved Lentze og fik derpaa af den franske 
Konge et Regiment, som blev kaldet „Royale Da- 
noise“, var senere med ved Namurs Belejring og i 
Slaget ved Steenkerke. Han blev efterhaanden Rid
der af Elefanten, General til Hest og Fods, Over
kammerherre og Feltmarschalløjtnant, og 1701 Chef 
for de Hjælpetropper, som Frederik IV overlod Kej
seren i den spanske Arvefølgekrig. Da Gyldenløve 
i 1703 var vendt tilbage til Danmark, gjorde han med 
Frederik IV en Rejse for at bese de danske Regi
menter, som laa i Sjælland, Jylland og Holsten. Paa 
denne Rejse døde han i Odense den 16. Juli 1703 
af Smaakopper kun 29 Aar gammel, efter at han ved 
Ringsted havde været Døden temmelig nær, idet et 
Lynnedslag her dræbte den italienske Løber, som 
sad bag paa hans Vogn. Gyldenløves Lig blev ført 
til Kjøbenhavn og den 6. September med stor Pragt 
begravet i Frue Kirke.

Allerede i Begyndelsen af Aaret 1683 var Gyl
denløve, der da kun var 9 Aar gammel, efter Chri
stian den Vs Ønske ble ven forlovet med Charlotte 
Amalie, Datter af Statholderen i Norge Ulrich Fre
derik Gyldenløve; hun var født den 15. November 
1682 og altsaa den Gang kun et Par Maaneder gam
mel. Med hende blev Gyldenløve gift den 27. No
vember 1696 og havde i dette Ægteskab 2 Døtre, 
hvoraf den ældste døde som Barn, medens den yng
ste senere blev gift mecT Hertug Christian August
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til Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg. Gyl
denløves Hustru døde den 7. December 1699 kun 17 
Aar gammel, og den 25. Maj 1701 ægtede han der
efter Gehejmeraad Jens Juuls Enke, Dorothea 
Krag, født 26. September 1676, med hvem han 
havde 2 Sønner, Christian og Frederik, der antoge 
Navnet Danneskjold-Samsø, hvilket Navn det ved 
Patent af 4. Maj 1695 var bestemt, at Gyldenløves 
Descendenter skulde bære.x)

At Christian V saaledes disponerede over Post
væsenet saa vel i Danmark som i Norge til Fordel 
for sine illegitime Sønner taler for, at dette er blevet 
betragtet som et særligt kongeligt Regale i Lighed 
f. Exp. med Øresundstolden, der den Gang indflød 
i Kongens Partikulærkasse. Dette bestyrkes ogsaa 
ved, at Bestallingen, der blev udfærdiget for Gyl
denløve, ikke findes indført i nogen af Kancelliernes 
Protokoller, men formodentlig, da den er paraferet 
af Kammersekretær C. Schøller, er expederet gjen- 
nem Kongens Partikulærkammer.2) I Bestallingen,.

x) Hofman, Danske Adelsmænd III, 259 f. O. F. C. Rasmussen, 
Optegnelser om Gisselfeld, S. 179 f.

2) De til Kongens Partikulærkammer hørende Protokoller og Ak
ter gik, paa enkelte Undtagelser nær, tabte ved Slotsbranden 
1794. Gyldenløves Bestalling som General postmester findea 
imidlertid trykt, vistnok efter Originalen, i O. F. C. Rasmussen, 
Optegnelser om Gisselfeld, S. 491 f. En Afskrift findes forøvrigt 
ogsaa i et Haandskrift i det store kgl. Bibliothek, nye kgl. 
Saml. Nr. 778 in 4to, hvilket har til Titel »Kort Efterretning 
om det kongelige Post-Verkes Begyndelse og Indrettelse saavel 
udi begge Kongerigerne Danmark og Norge søm Førstendom- 
mene Slesvig og Holstein samt til hvem dessen Direction og 
Indkomster haver været overdraget, item hvorledes samme igjen 
er kommen under Cronen, og hvortil Indkomsterne der effter 
ere henlagde og perpetuerede.« Hvad Postvæsenets Begyndelse
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der, skjønt Gyldenløve allerede overtog Postvæsenet 
i Marts 1685, først er udfærdiget under 8. Decem
ber s. A., hedder det, at Kongen af sær kongelig 
Gunst og Naade har foræret og overdraget Gylden
løve og hans Arvinger Generalpostm esterskabet, saa- 
ledes at han uden Afgift maa oppebære og nyde 
hele Indtægten heraf. Der blev givet ham den 
samme Myndighed som Klingenberg havde haft til 
at ansætte og afskedige Postembedsmændene, og de 
samme Rettigheder i Henseende til Postens Fremfø
relse, ligesom ogsaa Kongen forbeholdt sig Porto
frihed for sine og Regeringens Breve. Gyldenløve 
skulde være pligtig til Postens Befordring at holde 
gode Heste „hver fjerde Mil udi alle Posthuse“, og 
Postrytterne skulde være forsynede med et godt 
Gevær, en god Kappe „og hvad ellers til Postvæsenet 
hører“. Det tilsagdes endvidere Gyldenløve, at saa- 
fremt Postvæsenet ved hans Linies Afgang skulde 
blive overdraget nogen anden, skulde den, som overtog 
det, blive tilpligtetat betale de 12,000 Rdl., hvormed 
Gyldenløve havde betalt Kongens Gjæld til Klingen
berg, til Gyldenløves „næste Venner, som da maatte 
findes udi Live“, eller til dem, som ham eller hans 
Arvinger derpaa kunde have krediteret’).

Da Gyldenløve ikke selv kunde befatte sig med 

og Indretning angaar, indskrænker det sig til at oplyse, at 
Christian IV indrettede Postvæsenet og at under Frederik III 
Klingenberg bestyrede det. For den Gyldenløveske Periodes 
Vedkommende indeholder det derimod en Afskrift af Doku
menterne vedrørende Overdragelsen og senere Afstaaelsen til 
Staten. Forfatteren maa antages at have haft Originaldoku
menterne til Afbenyttelse, eftersom han anfører Værdien af 
de paa hvert enkelt Dokument benyttede Stempelmærker.

2) Se Aktstykker Nr. 4.



135

Postvæsenets Bestyrelse, maatte denne overlades til 
andre. Formodentlig har Kongen beskikket de Per
soner, som forestode Direktionen, og de for dem ud
færdigede Bestallinger ere vel ligesom Gyldenløves 
udfærdigede gjennem Kongens Partikulærkammer, 
da de ikke findes andensteds indførte. Hvem disse 
Direktører have været, kan derfor kun ses af de til 
dem rettede Skrivelser angaaende Postvæsenet, og 
heraf fremgaar det, at Landsdommer i Sjælland An
dreas v. Eng berg til Ravnstrup og Kancelli- 
Kammer- og Kommerceraad Jens Rosenheim, 
der i flere Breve kalde sig „af kgl. Majestæt kom
mitterede over Postamtet i Danmark og Fyrsten
dømmerne“, fra 1685 i Forening vare Postdirektører. 
Engberg fratraadte denne Stilling i 1688, af hvilken 
Grund vides ikke (han døde først 1690), og efter ham 
var Oversekretæren Etats- Justits- og Kancelliraad 
Mathias Moth, Gyldenløves Morbroder, i Forening 
med Rosenheim Direktør.

Jens Toller, under 26. Maj 1676 ophøjet i 
Adelsstanden med Navnet Rosenheim, kan imidlertid 
ikke have beskjæftiget sig meget med Postvæsenets 
Administration, da han den meste Tid var fraværende 
fra Kjøbenhavn. Han blev 1677 Stiftamtmand i de 
vesterlenske Amter samt Amtmand i Lister og Man
dals Amter og var i 1679 Justitiarius i Overhofretten i 
Norge. Hvorvidt han beklædte dette Embede, da han 
blev Postdirektør, vides ikke, men i hvert Fald var han 
i 1687 fraværende fra Kjøbenhavn (Patenten 1687—88, 
Fol. 570). I 1689 blev han Overkrigskommissær ved 
de i Følge Traktaten af 15. August s. A. Kong 
Wilhelm III af England overladte Tropper, der
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benyttedes i Irland mod den fordrevne Jacob II. 
Her døde han i Dublin 1690 og blev begravet 
sammesteds

Mathias Moth, der efter Rosenheims Død maa 
antages at have været Enedirektør, blev, efter først 
at have studeret Medicin i Paris, i 1676 Assessor i 
Kancellikollegiet, 1680 Kancelliraad og Kammer
sekretær for de norske Sager og 1684 Oversekretær 
i det danske Kancelli. Den 20. Marts 1679 blev 
han ophøjet i Adelstanden og efterhaanden 
udnævnt til Justitsraad, Etatsraad, Ridder af Danne- 
broge (1693) og Gehejmeraad 2). Han har altsaa, da 
han blev Postdirektør, beklædt Embedet som Over
sekretær, et Hverv man skulde synes maatte optage 
hele hans Tid, eftersom de fleste og vigtigste af 
Kancelliets Sager maatte gaa igjennem hans Hænder. 
Han maa imidlertid have været en Mand med en 
ualmindelig Arbejdsdygtighed, thi ved Siden af denne 
Embedsvirksomhed forberedte han Udførelsen af en 
Plan om Udgivelsen af et kolossalt Værk, en dansk 
Ordbog, hvortil han allerede fra 1680 havde samlet 
Materiale3).

Om disse Direktører have haft fast Løn eller 
svaret Gyldenløve en Afgift, vides ikke. Det sidste 
er det sandsynligste, da det i Forordningen af 19. 
Januar 1686 om Underslæb med Postbreve hedder, 
at saadant er til stor Skade for Postdirektørerne, til 
hvem Postvæsenets Direktion imod en vis aarlig

J) Personalhist. Tidsskr. 1. R. VI, 15.
2) N. dan. Mag. V, 246 f.
3) N. dan. Mag. V, 250 f.
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Afgift er overdragen. Denne Afgift har dog vistnok 
rettet sig efter Indtægten og ikke været en forud 
fastsat aarlig rund Sum. Et Stedx) anføres det nem
lig, at Indtægten af Postvæsenet fra Marts 1690 til 
Februar 1692, altsaa i 2 Aar, udgjorde 9883 Rdl. 1 K 
5l/2 p, hvilket Beløb maa være den Part, der er til
falden Gyldenløve, da det ikke er rimeligt, at Post
væsenet, der i 1695 siges „hidtil at have givet imod 
14 å 15,000 Rdl. aarlig“ (se nedenfor), saa kort Tid 
før kun skulde have givet et Overskud af ca. 4900 
Rdl. aarlig.

I 1695 afsluttede imidlertid Gyldenløve en Kon
trakt med Mathias Moth om Postvæsenets Direktion, 
hvorefter Moth skulde have en fast aarlig Løn. Ved 
denne Kontrakt, der er afsluttet den 10. Oktober, 
blev Direktionen over Generalpostamtet i Danmark 
og Fyrstendømmerne, saa vel over de ridende som 
de agende Poster, overdraget Moth saaledes, at han 
skulde have Magt at akkordere, handle og slutte 
med nuværende eller herefter kommende Postmestre 
og agende Poster, saa vel som til at afsætte dem og 
andre at ansætte, „som han selv finder sig bedst 
dermed forsikret“. Kontraktens Bestemmelser om 
Intraderne ere højst mærkelige. Moth skulde nemlig 
hver 1. Januar forskyde til Gyldenløve 4000 Rdl. 
og til hver 1. April, 1. Juli og 1. Oktober 3000 
Rdl., ialt 13,000 Rdl. „udi danske Kroner imod 
min (Gyldenløves) egen Kvittering forud at betale“. 
Ved Aarets Udgang skulde der godtgjøres ham et 
Aars Rente af de i første Kvartal forskudte 4000

0 O. F. C. Rasmussen, Optegnelser om Gisselfeld, S. 184.



138

Rdl., og hvad Postvæsenet havde givet mindre i 
Indtægt end 13,000 Rdl., skulde han godtgjøre sig 
af næste Aars Intrader. Hvad derimod „ved Aarets 
Udgang samme Generalpostamt mere end 13,000 
Rdl. kunde bedrage, naar alle ordinære og extra- 
ordinære Omkostninger efter nøjeste Betingning, saa 
vel som Hr. Oversekretærens tillagte Salarium er 
betalt, skal efter medfølgende rigtige Regnskab strax 
erlægges“. Moth skulde som Direktør have aarlig 
1400 Rdl.; men „dersom, det Gud forbyde, Krig, 
Pest eller anden ulykkelig Tilfælde kunde paakomme, 
og Posten, som hidindtil, medens den har haft sit 
frie Løb, imod 14 å 15,000 Rdl. aarlig har bedraget, 
under 10,000 Rdl. skulde importere, saa skal og Hr. 
Oversekretærens Salarium efter Indkomsten propor
tioneres“. Forøvrigt skulde Moth nyde og beholde 
de samme Privilegier, Prærogativer og Beneficier, 
hvormed Generalpostamtet hidtil havde været benaa- 
det, og skulde han være betænkt „at holde dygtige 
Postryttere og med gode velforvarede Postsække, 
Kapper, Støvler og gode stærke og friske Heste 
forsynede, hvilke hver anden Mil skulle omskiftes“. 
Han skulde i alle Maader søge Gyldenløves Gavn og 
Fordel og ikke tilstede, at nogen, direkte eller 
indirekte, under noget Skin eller Prætext svækkede 
eller formindskede den Gyldenløve tilkommende 
Revenue1).

Hvorlænge Moth var Direktør for Postvæsenet 
kan ikke bestemt oplyses. Endnu i April 1699 be-

1) En Gjenpart af denne Kontrakt, der findes i Gisselfeld Gods
arkiv, er mig velvilligt tilstillet af nu afdøde Etatsraad, Gods
forvalter Rasmussen.
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klædte han denne Stilling, men er rimeligvis fratraadt 
samtidig med, at han ved Tronskiftet i August 1699 
blev afskediget af Statstjenesten. Han helligede 
Resten af sit Liv til at fuldføre sin Ordbog, hvilket 
store Arbejde han udførte næsten alene ved egne 
Kræfter, men hvoraf han kun saa trykt 2 Foliosider. 
Han døde den 19. Marts 1719 formodentlig henved 
74 eller 75 Aar gammel1).

I Tidsrummet mellem Moths Afgang og Gylden
løves Død i Juli 1703 savne vi Oplysning om Post
direktørerne. Fra Kancelliet er der i dette Tidsrum 
kun expederet 2 Breve vedrørende Postvæsenet, og 
disse ere stilede til Gyldenløve, der ligeledes ses at 
have underskrevet 2 Bestallinger. Tidligere 
bleve Brevene stilede til og Bestallingerne under
skrevne af Postdirektørerne, og der synes saaledes 
ikke i dette Tidsrum at have været nogen Postdi
rektør. Selv kan Gyldenløve dog ikke have besty
ret Postvæsenet, da han den meste Tid var i Udlan
det, men de, der paa hans Vegne bestyrede det, 
have formodentlig ikke haft den samme Magt og 
Myndighed som de tidligere Postdirektører eller af 
Regeringen været anerkj endte som saadanne2).

Da Gyldenløve i 1703 afgik ved Døden, skulde 
Postvæsenet i Henhold til Bestallingen af 8. Decem
ber 1685 gaa over til hans Arvinger. I Bestallingen

!) N. dan. Mag. V, 247, 266.
2- Om en i Tidsskrift for Postvæsen 1876, S. 27 indeholdt Med

delelse, at Gyldenløve i Slutningen af sin Levetid havde Post
væsenet bortforpagtet til Postforvalter Lerche i Kbhvn. for 
14,000 Rdl. aarlig, har jeg ingen Oplysning kunnet finde.
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fandtes imidlertid ikke, hvad der var sædvanligt 
ved lignende Patenter, nogen Bestemmelse om, at 
kgl. Konfirmation ikke var nødvendig ved Tronskif
ter eller ved Overgang til en ny Besidder. Vel sy
nes den Form, hvorunder Postvæsenet var overdra
get Gyldenløve, nemlig som en Gave, at udelukke, 
at Staten, saalænge nogen af Gyldenløves Arvinger vare 
i Live, skulde kunne unddrage dem Nydelsen af denne 
Indtægt; men da det kun var Brugsretten af Post
væsenet, Gyldenløve havde, maa Forholdet vistnok 
alligevel betragtes som en Slags Forlening, og at 
derfor Bestallingen ikke strax ved Tronskiftet i 1699 
var bleven forsynet med kgl. Konfirmation, var sik
kert en Fejl, hvoraf man maaske ved Gyldenløves 
Død har benyttet sig for at erhverve Postvæsenet, 
der nu var en betydelig Indtægtskilde, tilbage til 
Kronen. For at Arvingerne kunde tiltræde Besid
delsen af Postvæsenet har en Stadfæstelse af Bestal
lingen i hvert Fald vistnok været nødvendig, og 
en saadan blev ogsaa meddelt den 22. Septbr. 1703, 
men med den Indskrænkning, at kun Gyldenløves 
mandlige Descendenter, saalænge nogen af disse 
vare i Live, maatte have Direktionen over og nyde 
Indtægten af Postvæsenet1).

De Forhandlinger, der ere gaaede forud for Med
delelsen af den kongelige Konfirmation, kjendes ikke, 
men at den kun er meddelt paa Grundlag af en 
ukjendt Overenskomst kan anses for givet, thi 2 
Dage efter at Konfirmationen var meddelt, udstedte

Sjæll. Reg. over Konfirmationer paa de af Chr. V udstedte Be
stallinger, Fol. 382. N. kgl. Saml. Nr. 778 in 4to.
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Gyldenløves Enke, Dorothea Krag, der i Henhold 
til den mellem hende og hendes afdøde Ægtefælle 
oprettede Ægtepagt skulde bestyre Børnenes Formue, 
saalænge hun forblev i Enkestand, en Renunciation 
paa Generalpostamtet, hvorved hun „af egen fri Vilje“ 
forpligtede sig og sine Børn til efter 8 Aars Forløb 
at afstaa Postvæsenet til Kongen, idet hun erkjendte 
den Naade, Kongen havde vist hende ved ikke alene 
at lade hende beholde Postvæsenet efter hendes 
Mands Død, men ogsaa ved at tilstaa hende andre 
Begunstigelserx).

Trods den heri indeholdte Forsikring om, at det 
var af egen fri Vilje Fru Krag gav Afkald paa 
Postvæsenet, er det dog temmelig sikkert sket efter 
Kongens Ønske og i Henhold til en forud truffen 
Aftale, hvorfor bl. a. den korte Tid mellem Konfirmatio
nens Meddelelse og Afkaldets Udstedelse synes at tale. 
Hvori de yderligere Begunstigelser, som Fru Krag er- 
kjendte at havemodtaget afKongen, have bestaaetvides 
ikke, men det er rimeligt, at den af en tidligere Forfatter 
(O. F. C. Rasmussen, Optegnelser om Gisselfeld) 
opstillede Formodning, at der herved sigtes til den 
aarlige Refusion, som hun og hendes Børn efter Af- 
staaelsen af Postvæsenet modtoge og som senere skal 
blive omtalt, er rigtig.

I Brevet gav Fru Krag det Udseende af, at hun 
først og fremmest vilde anvende Indtægten af Post
væsenet til at afbetale sin Mands Gjæld med, hvor
ved imidlertid kun kan forstaas den paa Gisselfeld

x) Se Aktstykker Nr. 5.
2) N. kgl. Saml. Nr. 778 in 4to.
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Gods hvilende Gjæld, eftersom det af Skifteakterne 
efter Gyldenløve fremgaar, at han foruden flere 
store Landejendomme var i Besiddelse af en stor 
Formue. Fru Krag anvendte imidlertid kun 4000 
Rdl. hertil, medens Indtægten af Postvæsenet i de 
Aar, hun besad det, udgjorde henimod 200,000 Rdl. 
Den øvrige Indtægt, som jo egentlig tilkom hen
des ældste Søn, forbrugte hun selv og forringede 
desuden ’ Børnenes Besiddelser betydeligt. Hun var 
bekjendt som en daarlig Husholder, der ikke for
stod at indrette Udgift efter Indtægt, hvad ogsaa 
hendes Ægtefælle maa have opdaget, eftersom 
han i sit Testamente gj en tagne Gange forbyder 
hende at belaste Gisselfeld med Gjæld og paalægger 
sine nærmeste paarørende at paasé, at Godset ikke 
ruineres. Skjønt hun kun havde Brugsretten af 
dette Gods, betragtede hun sig fuldstændig som 
Ejerinde og gik endog saa vidt, at hun solgte af 
Jordegodset. Et Vidnesbyrd om hendes Ødselhed af
giver en Regning paa Paaklædningsgjenstande, som 
hun i Aaret 1700 havde modtaget fra en Madam 
Titgen i Kjøbenhavn; denne beløb sig til 2255 Rdl. 
1 JL, en Sum, der var saa betydelig, at den næppe 
nok kunde dækkes med et helt Aars Bruttoindtægt 
af Gisselfeld Jordegods1).

Fru Krag, der som sin Søns Formynder altsaa 
tiltraadte Besiddelsen af Postvæsenet, tog i Mod
sætning til sin afdøde Ægtefælle personlig mere Del 
i dettes Bestyrelse. Vel havde hun en Direktør, 
hvad formodentlig er fordret af Regeringen, men

i) O. F. C. Rasmussen, Optegnelser om Gisselfeld, S. 187, 190 f.
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hans Myndighed har næppe været stor. Fru Krag 
ansatte f. Exp. selv Embedsmændene, underskrev 
deres Bestallinger og synes ogsaa at have ført Kon
trol med deres Embedsførelse; i det mindste har hun 
ikke undladt at drage dem frem, hos hvem hun 
sporede Iver for sine Indtægters Forøgelse.

Som Direktør eller, som han kaldtes, Overpost- 
direktør fungerede Justitsraad Christoph Joa
chim Giese i Henhold til Kontrakt af 8. Oktober 
1703. Denne Kontrakt kjendes ikke, men maa, hvad 
Direktørens Løn angaar, antages at have gaaet ud 
paa, at Giese skulde have en vis Andel i Indtægten. 
Gieses Funktionstid som Direktør var imidlertid kun 
kort; allerede i Begyndelsen af Aaret 1706 blev han, 
uden forudgaaende Opsigelse, afskediget af Fru 
Krag, en Behandling, der foranledigede, at Giese 
indgav en Klage til Kongen. I denne, der er date
ret den 18. Maj 1706, oplyste han, at Fru Krag, 
strax da hun fik Postvæsenet overdraget, med Hs. 
Majestæts Samtykke havde antaget ham som Over- 
postdirektør. For nogle Maaneder siden havde hun 
imidlertid aldeles uformodet sat ham fra Bestillingen, 
saaledes at det til hans højeste Prostitution havde 
faaet Udseende for hele Landet, som om han enten 
ikke havde passet Administrationen eller havde be- 
gaaet Underslæb. Da han ogsaa paa anden Maade 
stod i Hs. Majestæts Tjeneste, kunde han ikke lade 
denne Blame sidde paa sig og bad derfor om, at 
Hans Majestæts Konseil maatte blive beordret at 
afæske Fru Krags Lav værge, der havde underskre
vet hans Bestalling, en Erklæring om Grunden til 
Afskedigelsen, samt at Lavværgen maatte paahøre,
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hvad han havde at forebringe. Sluttelig oplyste han. 
at den ham som O verpos tdirektør tilkommende Dou- 
oeur til Dato var bleven nægtet ham, og dersom han 
fremdeles skulde miste den, vilde han ikke kunne 
komme ud af det i Kjøbenhavn med sin Gage og 
maatte derfor bede om Forhøjelse1).

Fru Krag blev herefter opfordret til at udnævne 
én „for paa hendes Side udi Gehejmekonseilet at 
anhøre og besvare Justitsraad Gieses Pretensioner 
til hende, for at han saa uskyldig fra den ham over
dragne Administration paa Overpostdirektionen er 
bleven depossideret“2). Hvad Fru Krag her har 
ladet anføre som Grund til Gieses Afskedigelse har 
ikke kunnet oplyses, men den 8. Marts 1707 blev 
det meddelt Fru Krag og Giese, at Kongen, efter at 
have konfereret med sit Konseil, ansaa Fru Krag 
berettiget til i Henhold til Kontrakten af 8. Oktbr. 
1703 at antage til Direktør, hvem hun vilde; men 
paa den anden Side var Giese selvfølgelig berettiget 
til at forlange rigtigt Regnskab over Postintraderne 
og at blive betalt, indtil en lovlig Opsigelse var 
gjort ham. Kongen anbefalede dem at komme over
éns, men i modsat Fald maatte de afgjøre Sagen ved 
Lands Lov og Ket3). Giese fik derefter Bevilling 
til at indstille Sagen for Højesteret4), men da den 
den 22, November kom for her, mødte Parternes 
Prokuratorer og erklærede, at Sagen nylig var bleven

1) Sjæll. Indlæg 1706.
2) Sjæll. Tegn. 1706, Fol. 416.
3) Sjæll. Tegn. 1707, Fol. 42—44.
4) Sjæll. Tegn. 1707, Fol. 135.
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forligt1). Den 19. Juli 1706 var Giese imidlertid — 
maaske som en Oprejsning — bleven udnævnt til 
Etatsraad2).

Efter Gieses Afskedigelse synes Fru Krag selv 
at have forestaaet Administrationen. Vistnok har 
der, om end kun af Navn, existeret en Postdirektør, 
der maa have været den efter Statens Overtagelse 
af Postvæsenet til at føre Indseende med Direktionen 
og Postmestrene beskikkede Amtmand over Møens 
Amt Etatsraad Caspar Gotlob Moltke. I etBrev 
af 29. December 1711 til ham fra Gehejmeraaderne 
Vieregge og Gedde, der efter Statens Overtagelse 
forestode Postvæsenets Administration, svares der 
ham nemlig i Anledning af, at han havde paastaaet, 
at det tilkom ham, og ikke Vieregge og Gedde, at 
autorisere Postprotokollerne, at det vel er ham 
bekjendt, at hendes Naade tilforn, omendskjønt han 
har været Direktør, selv har forseglet Protokollerne. 
I et andet Brev til ham fra Vieregge og Gedde, 
hvori de udbede sig nogle Instruktioner angaaende 
Postvæsenet, forekommer ligeledes en Bemærkning, 
der tyder paa, at han i Fru Krags Tid har været 
Postdirektør. Det hedder nemlig heri „saasom han 
(Moltke) derved haver været tilforn“3). Moltkes Del
tagelse i Bestyrelsen af Postvæsenet under Fru Krag 
maa imidlertid have været meget ringe. Af intet 
andet end de her omhandlede Breve fremgaar det, 
at han før 1711 har haft med Postvæsenet at gjøre.

M Højesterets Voteringsprotokol 1707, Litra A, Fol. 486.
2) Sjæll. Tegn. 1706, Fol. 446.
3) Kopibog Nr. 1 over udgaaende Breve om Generalpostmester- 

skabet udi Danmark, Jour. Nr. 65 og 111 i Postvæsenets Arkiv.
10
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Alle Breve fra Kancelliet vedrørende Postvæsenet 
ere efter Gieses Afgang og til 1711 tilskrevne Fru 
Krag, der ligeledes har underskrevet samtlige Expe- 
ditioner og Erklæringer. Selvfølgelig maa hun til 
at forestaa Bestyrelsen have haft Medhjælpere, og 
disse synes hun at have udsøgt sig blandt Post
personalet. Da hun i 1711 afstod Postvæsenet, var 
det de daværende Postmestre i Kjøbenhavn Lerche 
og Poppe, der optraadte paa hendes Vegne, og disse 
ses allerede tidligere at have taget Del i Administra
tionen. I 1706 have de f. Exp. afsluttet en Kontrakt 
med Postmesteren i Slesvig om Postens Befordring 
mellem Slesvig og Rendsborg (se Side 180 og 182), 
og samme Aar omtales en Johan von Poppe, for
modentlig identisk med ovennævnte, som Fru Krags 
Fuldmægtig (se Side 191). Den mærkeligste af dem, 
hun betjente sig af, var imidlertid den i Danmarks 
Historie saa berygtede Erlund, en Mand, der uden 
Kundskaber eller Fordannelse alene ved egen Dyg
tighed havde forstaaet at bringe, eller rettere kæmpe, 
sig selv frem, til hvilken Ende han imidlertid synes 
ikke at have skyet noget Middel. Denne Mand, der 
efter Statens Overtagelse af Postvæsenet spillede en 
saa stor Rolle i dette, ville vi skjænke en nærmere 
Omtale.

Christian Christopher Erlund var født i 
Kjøbenhavn den 28. Marts 1673. Hans Forældre, 
der vare danske, sade i smaa Kaar, og allerede i sit 
13de Aar maatte Sønnen begynde at tjene til Brødet. 
Han kom først i Tjeneste hos Wilhelm Heldt, der 
anvendte ham i Rentekammeret, og efter dennes 
Bortrejse hos Broderen Jürgen, der var Proviants-
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forvalter i Kastellet. Da han havde været her en 
3 å 4 Aar, kunde han imidlertid ikke længere bekæmpe 
sin „ubeskrivelige“ Lyst til at sé fremmede Lande, 
og han gik derfor, trods sine Slægtninges Modstand 
og uden at kjende andre Sprog end det danske, den 
14. Juni 1691 med et hollandsk Skib til Amsterdam. 
Hans Rejsepenge udgjorde kun 8—9 Rdl., og han 
maatte derfor søge Fortjeneste ved hvad der tilbød 
sig. Først fulgte han som Kammertjener en svensk 
Oberstløjtnant Ridderhjelm til S verrig; af ham blev 
han sendt til Dixmuiden til Oberst Oxenstj ernas 
Regiment, men skjønt han havde faaet Løfte om at 
avancere til Fændrik, blev han ved sin Ankomst 
dertil behandlet som hvervet Musketer. Efter at 
have deltaget i en Træfning med Franskmændene, i 
hvilken han blev saaret, fik han sin Afsked og søgte 
nu Livets Ophold ved de mest forskjelligartede 
Beskjæftigelser. Han var først Opvarter i Briigge, 
derefter Kammertjener, Parykmager (hans Lærebrev 
som saadan er dateret Haag den 20. April 1694), 
Kontormand og tilsidst i 1696 Lakaj hos Prins Carl, 
med hvem han gjennemrejste Frankrig og Italien og 
i 1699 kom tilbage til Kjøbenhavn. Under sit Ophold 
her blev han paa Vejen fra et Vinhus Paaskeaften 
1701 angreben af 3 af Prins Vilhelms Lakajer og 
kom, ved at værge sig, til at dræbe én af dem ved 
Navn Hans Svendsen. Han tog nu skyndsomst 
Flugten til Holland, hvor han først blev Løjtnant 
ved et dansk Dragonregiment og derefter i 1702 
Regimentskvartermester ved Oberst Prehns Kavalleri- 
regiment. Paa Grund af Sygdom maatte han imid
lertid snart tage Afsked, og efter at have søgt Hel- 

10*
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bredelse ved Badene i Aachen kom han i Maj 1703 
til Hamborg, hvor han traf en Mand, der helbredede 
ham. Den 8. August fik han Plads her som Bog
holder for de 4 agende kjøbenhavnske Postbude, 
hvorved han kunde tjene 4 til 5 Mark ugentlig, og 
ved Gyldenløves Anbefaling blev han tillige ansat 
som Gefrejder ved Hamborger Militsen. Gjennem 
nogle gode Venner i Kjøbenhavn opnaaede han ved Fru 
Krags Hjælp fra Juni 1704 Ansættelse ved det konge
lige danske Postkontor sammesteds, men den daværende 
danske og preussiske Postmester Wentzhardt, for
tæller Erlund, saa skjævt til ham og trakterede ham af 
taabeligt Had til den danske Nation haardt og ubilligt. 
Han søgte at forhindre, at Erlund skulde blive 
fast ansat, og omendskjønt denne maatte føre Proto
kollen over alle afgaaende og ankommende Breve, 
hvilket Arbejde tog de 5 Dage i Ugen, gav Wentz
hardt ham, for at gjøre ham kjed af det, kun 40 
Rdl. om Aaret. Men Fru Krag, der kunde spore 
Erlunds Iver, eftersom Indtægten steg med 1000 
Rdl. aarlig, gav ham under Haanden 50 Rdl. aarlig 
og udnævnte ham den 15. September 1707 til 
Postskriver. Ved Siden af sin Bestilling som Post
skriver udgav han skrevne Aviser, hvorved han 
tjente over 2000 Rdl. aarlig. Abonnenter havde han 
fortrinsvis blandt de højere Stænder i Danmark — 
endogsaa Kronprinsen var Abonnent —, men da 
desuden Postmestrene i Glykstadt, Itzehoe, Rends
borg, Flensborg, Odense, Nyborg, Korsør, Slagelse 
og Ringsted holdt hans Aviser, have de formodent
lig i Afskrifter haft Udbredelse blandt alle Samfunds
klasser. Sin Stilling som Postskriver benyttede han
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til i vid Udstrækning at aabne Breve, tage Afskrif
ter af dem og sende Indholdet, naar det var af po
litisk Betydning, til den danske Regering. I et Aar 
indsendte han saaledes ikke mindre end 433 Kopier 
af Breve. Som Mellemmand fungerede Kongens 
Kammertjener Iwer Andersen, senere Justitsraad, 
Amtmand over Assens Amt og Ejer af Hollufgaard 
mellem Odense og Svendborg, der stadig opfordrede 
ham til at fortsætte og ikke lagde Skjul paa, at 
Kongen var tilfreds med hans Virksomhed. Lønnen 
udeblev heller ikke; den 4. Januar 1709 meddelte 
Fru Krag ham Bestalling som Postkontrollør og Se
kretær ved Postkontoret i Hamborg, hvilken Bestal
ling erholdt allerhøjeste Konfirmation.

Allerede paa dette Tidspunkt har Fru Krag 
vistnok ønsket at faa Erlund til Kjøbenhavn, hvor
til han imidlertid ikke kunde komme, som Følge af 
at han for det ovenfor omtalte Drab ved Borgerret
tens Dom af 13. Oktober 1701 var dømt til at have 
sit Liv forbrudt. Den 18. Januar 1709 fik nemlig 
det theologiske Fakultet Ordre til at undersøge Er- 
lunds Forhold og erklære sig over, hvorvidt han kunde 
benaades og faa Tilladelse til at indfinde sig i Kongens 
Riger og Lande, hvorom han havde ansøgt. Fakul
tetets 4 Medlemmer, Bornemann, Wandahl, Masius 
og Botsach, afgave den 6. Marts 1709 den Erklæring, 
at hans Benaadning ikke kunde tilraades, eftersom 
det ikke havde været nødvendigt for ham, for at 
frelse sit Liv, at dræbe den anden. Et af Fakulte
tets Medlemmer, Dr. Hans Bartholin, havde imidlertid 
ikke underskrevet denne Erklæring og blev som 
Følge heraf afæsket særlig Erklæring, der blev af-
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givet den 28. Marts 1709 og gik ud paa, at Erlund 
burde benaades. Erlund opnaaede imidlertid ikke 
at komme til Kjøbenhavn, før Fru Krags Besiddelse 
af Postvæsenet omtrent var udløben; først 2 Aar 
efter, den 25. Juli 1711 blev han, efter at Kongens 
Konfessionarius, Dr. Peder Jespersen i Erklæring 
af 9. Marts 1711 havde sluttet sig til Bartholins 
Mening, „pardonneret og befriet for den ham for
medelst Hans Svendsens Dødsfald overgaaede Dom“1).

Hvorledes Erlund, efter at Postvæsenet var over- 
gaaet til Staten, steg paa Embedsbanen, blev Over- 
postkontrollør og Postinspektør for Danmark og Fyr
stendømmerne og tilsidst fik Sæde i Generalpostdi- 
rektionen, ligger udenfor dette Skrifts Tidsgrænse 
og skal derfor kun kortelig anføres2).

Skjønt Erlund altsaa ikke opholdt sig i Kjøben
havn medens Postvæsenet var i Fru Krags Besid
delse, har han dog sikkert haft en stor Indflydelse 
paa Administrationen og stadig staaet i Forbindelse 
med Fru Krag. Hun benyttede ham til at inspicere 
Postmestrene, da hun formodede, at der gik Misbrug 
i Svang, og gav ham i den Anledning en udstrakt 
Fuldmagt3). Den Dom, der hvilede paa hans Hoved,

x) Danske Kongers Historie Nr. 334 i Geh. Ark., N. kgl. Saml. 
Nr. 1310 b in Folio, 2003 f. in 4to. Sjæll. Beg. 1709. Fol. 2. 
Sjæll. Tegn. 1709, Fol. 19 og 137, Chr. Bruun, Frederik Rost- 
gaard og hans Samtid I, 170. Om Erlunds Aviser se P. M. 
Stolpe, Dagspressen i Danmark IV, 40 f., III, 25 f. og fl. St. i 
samme Værk.

2) Om Erlunds fortsatte storslaaede Krænkelse af Brevhemmelig
heden og øvrige Bedragerier se Chr. Bruun, Frederik Rostgaard 
og hans Samtid I, 170 f.

3) N. kgl. Saml. Nr. 2003 f. in 4to.
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synes ikke at have afholdt ham fra at foretage 
Rejser i Danmark; dog vovede han sig ikke til Kjø- 
benhavn, skjønt den foran nævnte Iwer Andersen 
opfordrede ham til at komme og forsikrede ham, at 
der intet ondt vilde vederfares ham.

Medens Postvæsenet var i Gyldenløves Besid
delse, beskæftigede Lovgivningen sig betydeligt mere 
med dette, end tidligere var Tilfældet, idet der i de 
2 første Aar udkom ikke mindre end 5 Forordninger 
vedrørende Postvæsenet. Dette har ganske naturligt 
sin Grund i det mere intime Forhold, hvori Post
væsenet kom til at staa til Statsmagten, der i 
Gyldenløves umyndige Aar vel selv har kontrolleret 
Postdirektørerne.

Af disse Forordninger angik de 2 Underslæb 
med Postbreve og Krænkelse af Postvæsenets Eneret, 
hvorom allerede i Gyldenløves Bestalling er henvist 
til en for Norge under 28. Februar 1685 udkommen 
Forordning, hvorefter ogsaa Overtrædelser for Dan
marks Vedkommende vilde være at straffe. At en 
saadan Forordning for Danmark ikke var udkommen 
samtidig med den norske, forklares derved, at det 
danske Postvæsen da endnu var i Klingenbergs Be
siddelse, medens det norske var overdraget Christian 
Gyldenløve. Den 19. Januar 1686 udkom en Forordning 
herom for Danmark, og heri hedder det, at det er 
bragt i Erfaring, hvorledes der begaas stort Misbrug 
og Underslæb med Postbrevene, som afgaa og an
komme til Kjøbenhavn, idet der under de frie 
Kuverter forsendes adskillige ufri Breve „til største
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Forkort, Afgang og Skade for Postdirektørerne, til 
hvilke samme Direktion imod en vis aarlig Afgift er 
overdragen“. Det blev derfor strængt forbudt alle 
og enhver at sende noget Brev, der var porto
pligtigt, under Kollegiernes eller Ministrenes Kuverter 
og Signeter. Dersom nogen fremsendte eller i Post
husene afhentede Brevpakker, hvortil der kunde 
være Mistanke, skulde saadanne aabnes i de ved
kommendes og 2 Mænds Overværelse, og for hvert 
portopligtigt Brev, der forefandtes, skulde erlægges 
en Postdirektørerne tilfaldende Bøde af 10 Rdl., 
Halvdelen af den, som havde misbrugt Signetet, og 
Halvdelen af Brevets Underskriver1). Det var lige
ledes andraget, hedder det videre i Forordningen, at 
de farende Poster optoge mange Breve saa vel i 
Kjøbenhavn som i Hamborg og undervejs, hvilke 
Breve burde forsendes i Postsækken, hvorved ej 
alene Portoen forholdtes Postdirektørerne, men og- 
saa de, som ikke vidste, at Brevene sendtes hurtigere 
med den ridende Post, ofte lede Skade, og det blev 
derfor alvorligt forbudt de farende Poster saa vel 
som Vognmændene i Stæderne, „som og plejer at 
føre Breve fra et Sted til et andetu, i Fremtiden at 
medtage saadanne Breve paa de Tider, de kunde 
forsendes med den ridende Post. Overtrædelse heraf 
straffedes ligeledes med en Postdirektørerne til-

1) Det kan her bemærkes, at det i Instrux for Generalprokurøren 
af 6. Juli 1686 anføres, at han skal have Portofrihed for alle 
de Breve, som han paa Embedsvegne modtager eller afsender, 
»dog om andres Breve maatte findes under Kuvert til ham, da 
dem udi Posthuset remittere«. Gehejmeark. Aarsberetninger 
II, 270.
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faldende Bøde af 10 Rdl., hvoraf Halvdelen skulde 
erlægges af Brevets Afsender og Halvdelen af den,, 
der befordrede det1).

Ikkun et Aar efter, den 22. Januar 1687, var 
det imidlertid nødvendigt at udstede en ny og 
strængere Forordning, dog kun vedkommende Ruten 
Kjøbenhavn—Helsingør, hvor Vognmændene trods 
Forbudet vedbleve at medtage Breve, „som ved de 
her imellem daglig gaaende Bude ellers burde bestilles, 
saa Vore Postdirektører ikke ringe Skade derover skal 
tage, idet Postbudene, som de maa underholde og 
betale til Breve her imellem at frembære, tidt og 
ofte maa ledige bortgaa og ligesaa igjen tilbage
komme“. Denne Forordning bestemte derfor, at der 
i Portene saa» vel i Kjøbenhavn som i Helsingør hos 
alle Vognmænd skulde inqvireres, om de havde 
Breve med, og saafremt dette var Tilfældet, skulde 
Vognmanden, enten han selv, hans Svend eller Dreng 
kjørte, have forbrudt Heste og Vogn, Halvparten til 
Angiveren og Halvparten til Kvæsthuset. Den, som 
havde leveret Brevet til Vognmanden, skulde tillige 
betale 10 Rigsdaler i Mulkt2).

De Postfunktionærerne ved Forordningen af 
1653 tilstaaede Privilegier og Friheder synes efter- 
haanden at være bievne disse formente i flere Byer. 
Maaske har Klingenberg i de sidste Aar, han var 
Generalpostmester, ikke tilstrækkelig hævdet Over
holdelsen af Bestemmelserne herom eller har maaske

0 Sjæll. Reg. 1686, Fol. 333.
2) Sjæll. Reg. 1687, Fol. 35.
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ikke kunnet formaa Regeringen til at yde sin Med
virkning hertil. Nu, da Kongens Søn skulde nyde 
Indtægten, var det selvfølgelig magtpa aliggende, at 
Udgifterne bleve saa smaa som muligt, og en Klage 
fra Engberg og Rosenheim af 2. Maj 1686T) over 
at Magistraterne ikke alle Steder fritoge Postmestrene, 
de agende Poster, Postværterne og Postillonerne for 
Skat og Tynge m. m., foranledigede strax en For
ordning herom. Denne, der udkom den 12. Juni 
s. A., paatalte, at Postbetjentene „tvertimod For
ordningen af 1653 med adskillige Paalæg belastes og 
hindres, at de ej deres Bestillinger til Postbrevenes 
Expedition saa forsvarligen skal kunne iagttage, 
som fornøden gjøres, og deres Skyldighed udkræver“. 
Forordningen indskærpede derfor, at alle Postmestre 
i Danmark skulde være frie og forskaanede for al 
Indkvartering „samt anden borgerlig og Byes perso
nal Tynge og Besværing (omendskjønt de nogen 
borgerlig Næring bruger), saalænge de deres Bestillin
ger forsvarligen og tilbørligen opvarter og forestaaer“, 
og udstrækker disse Rettigheder til at gjælde for de 
Færgefolk, som transportere Postsækken2).

Ved denne Forordning blev altsaa'Kongebrevet 
af 1. September 1656 til Lensmændene om, at Post
mestrene, naar de dreve Næring, skulde betale Skat 
lig med Byens øvrige Indvaanere, annulleret.

Den 19. Marts 1687 udkom en Forordning om, 
at de norske Postbetjente skulde nyde de samme 
Friheder og Privilegier, som vare tilstaaede de

!) Kancelliprotokol Nr. 9, Fol. 429.
2) Sjæll. Reg. 1686, Fol. 657.
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danske, og ved denne Forordning fastsattes tillige 
Afgangstiden for den norske Post fra Kjøbenhavn 
til Lørdag Aften Kl. 10 i Stedet for som tidligere 
Kl. 12 Middag. Forordningen oplyste endvidere, at 
Posten mellem Danmark og Norge, saa vel som i 
Norge, ikke saa rigtig og betimelig, som det sig 
burde, paa de forordnede Steder fremkom, hvorover 
ikke alene den indbyrdes Korrespondance imellem 
Rigerne og Stæderne forhindredes, „men Commercien 
endog, Vore kjære og tro Undersaatter til Skade, 
mærkelig Præjuditz tilføjes“.

Ved en Forordning af 9. Juli 1687 bestemtes 
det, at Posten til Hamborg skulde afgaa fra Kjøben
havn præcise Kl. 9 Aften om Sommeren og Kl. 8 
Aften om Vinteren, og blev det forbudt Postmesteren 
efter dette Klokkeslet at medtage nogen Breve, hvem 
de end kunde tilhøre. Som Grund til denne For
ordning anførtes, at Posten ofte var kommen saa 
sent til Hamborg, at de Poster, hvormed den uden
landske Korrespondance skulde befordres, vare af- 
gaaede derfra ’).

løvrigt vedblev den ved Forordningen af 1653 
fastslaaede Ordning at være gjældende, indtil der 
under den 25. Decbr. 1694, altsaa medens Moth var 
Postdirektør, udkom en ny Postforordning for Dan
mark og Norge2). Ved denne blev Postgangen paa 

») Sjæll. Reg. 1687, Fol. 232.
2) Originalen findes i Kongerigets Arkiv blandt flere Postvæsenet 

vedrørende originale Dokumenter, der ere indbundne i en Bog, 
der paa Ryggen er paaskrevet »F IV 1711—14«, men som inde
holder flere ældre Sager. Et Register til denne Bog er betitlet 
»Register over kgl. Anordninger i Postvæsenet 1624—1730«. 
Hvor denne Samling senere citeres, er kun anført »Kgl. Anord
ninger i Postvæsenet«.
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Hovedruten Kjøbenhavn—Hamborg indrettet saa- 
ledes, som den uforandret bestod indtil 1830. Posten 
afgik fra Kjøbenhavn Tirsdag og Lørdag Aften — 
om Sommeren Kl. 9 og om Vinteren Kl. 8 — og fra 
Hamborg Tirsdag og Fredag Aften Kl. 11. Til Beford
ringen maatte bruges 3/4 Time pr. Mil. Mellem Itzehoe 
og Glykstadt og mellem Glykstadt og Hamborg forord- 
nedes gaaende Bude 2 Gange ugentlig. (Mellem Glyk
stadt og Hamborg var der allerede indrettet gaaende 
Bude i 1686, jvfr. Side 180.) Mellem Rendsborg og 
Lybæk overKiel, Preetz, Piøen og Eutin indrettedes 
en 2 Gange ugentlig ridende Post1)- De tidligere

0 I denne Periode har der existeret en hertugelig Post i den 
gottorpske Del af Slesvig og Holsten. Den i forrige Periode 
omtalte danske Postmester i Gottorp F. J. Mellis blev under 8. 
Juli 1692 af Hertugen beskikket til Postmester ved den ridende 
Post gjennem Slesvig, Hamborg og Lybæk. Mellis var imid
lertid ikke sin Opgave voxen, hvorfor Hertug Frederik den 23. 
Februar 1695 beskikkede Gehejmeraad Magnus v. Wedderkop 
til Overpostmester. Han skulde ansætte alle Postmestre, Bude 
og Brevdragere i de gottorpske Lande og Stæder, i Særdeles
hed i Slesvig, Kiel, Tønning og Frederiksstad, og nyde hele 
Indtægten af Postvæsenet. (Zeitschrift der Gesellschaft flir 
Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte V, 301 f.) Den 
ovenomtalte Ansættelse af Mellis som hertugelig Postmester tør 
vistnok betragtes som den første Begyndelse til et gottorpsk 
Postvæsen, og fra samme Aar skriver sig formodentlig ogsaa 
Oprettelsen af det gottorpske Postkontor i Hamborg. At Dan
mark har betragtet dette som et Indgreb i sin Ret, sér man af 
følgende Optegnelse i Christian Vs Dagbøger for 3. December 
1692: »Gik og Ordre til Erenschildt om Postvæsenet, at anholde 
hos Magistraten i Hamborg, at kommunicere os, hvad herudi 
med Gottorp skal være handlet og sluttet og at lade det uden 
execution, indtil vi os derover videre have erklæret«, med den 
hosføjede Deklaration, at »om Magistraten imod Forhaabning 
det ej skulde gjøre, vi da vilde blive foraarsaget, paa anden, 
kanské Byen ubehagelige Veje, at søge at forekomme det Præ- 
juditz, som vort Postregale derved kunde tilføjes«. (Gehejme- 
ark. Aarsberetninger 6 B., S. 334.)
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ugentlig agende Poster mellem Haderslev og Aalborg 
og mellem Haderslev og Ringkjøbing1) forandredes 
til ridende Poster, der herefter gik 2 Gange ugentlig. 
Posten mellem Kjøbenhavn og Laaland-Falster for
blev uforandret og ligesom tidligere fremført agende. 
Med denne Post skulde Brevene til Møen og en Del 
Stæder i Sjælland, saasom Kjøge, Præstø og Vording
borg, forsendes. Mellem Kjøbenhavn og Helsingør, 
hvor Posten befordredes ved gaaende Bud, indrette
des daglig Forbindelse, og med denne Post gik 
tillige Brevene til S verrig2).

Endvidere nævner Forordningen følgende Bi
poster, der bleve befordrede ved gaaende Bude, 
nemlig:

Paa Sjælland:
Fra Roskilde til Slangerup, Frederiksborg og 

Holbæk.
Fra Ringsted til Næstved og Kjøge.
Fra Slagelse til Kalundborg og Skj elskør.

Paa Fyn:
Fra Nyborg til Svendborg.
Fra Odense til Kjerteminde og Faaborg.

A) Varde nævnes ikke blandt de Byer, som den ridende Post 
skulde passere, hvorimod der blev anordnet en Bipost fra 
Ringkjøbing til Varde (se nedenfor). Det synes dog lidet 
rimeligt, at Posten fra Haderslev, der hidtil havde passeret 
Varde, skulde ophøre hermed samtidig med, at den forandredes 
til ridende. Postmesteren i Varde aflagde ogsaa Regnskab og 
var fast lønnet, hvad ellers ikke var Tilfældet med Postmestrene 
paa Biruterne.

2) Det blev udtrykkelig forbudt at sende Breve til Sverrig med de 
norske Poster.
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I Jylland:
Fra Kolding til Fredericia.
Fra Horsens til Skanderborg.
Fra Aarhus til Grenaa og Ebeltoft.
Fra Ilanders til Hobro og Mariager.
Fra Viborg til Skive, Nykjøbing paa Mors og 

Thisted.
Fra Aalborg til Hjørring, Sæby, Frederikshavn, 

Skagen, Hals og Læsø1).
Fra Ringkjøbing til Varde og Holstebro.
Den fra Roskilde til Slangerup og Frederiksborg 

indrettede Bipost maa senere være bleven forandret 
til en ridende Post, der er fortsat til Helsingør. Der 
findes ingen Oplysninger om, paa hvilket Tidspunkt 
dette er sket, men da Kongen i August 1705 opholdt 
sig paa Kronborg, fik Postmestrene i Hamborg og 
Slesvig Ordre til at opføre Kongens Breve paa 
Kartet til Helsingør og lægge dem i Helsingørs- 
posten, hvorefter det ikke vilde være nødvendigt at 
opholde Posten i Roskilde for at undersøge Brevene. 
Den svenske Post, der gik direkte fra Roskilde til 
Helsingør (se Afsnit V), kom nemlig tidligere hertil 
end den danske, hvis senere Ankomst skulde hidrøre 
fra Opholdet i Roskilde2). Paa Fortegnelsen 
over Udgifter til Postbefordringen findes ogsaa 
opført Udgift for Postridtet mellem Roskilde 
og Helsingør. At denne ridende Post gik 
over Slangerup og Frederiksborg ses af en Korre-

1) For denne Posts Vedkommende haves Oplysning om, at Posten 
første Gang gik fra Hjørring til Aalborg den 21. Juli 1698, 
altsaa omtrent 4 Aar efter at Forordningen var udkommen. 
(Bircherods Dagbøger ved Molbech, S. 352.)

2) Inland. Regst. 1705 -06, Fol. 213, 219.



159

spondance om dens Retablering, efter at den under 
Pesten i 1711 havde været afbrudt1).

Den norske Post skulde som hidtil afgaa fra 
Kjøbenhavn Lørdag Aften Kl. 10 samme Vej som 
tidligere og være i Kristiania senest Torsdag Morgen2). 
I Norge bibeholdtes de tidligere Poster, hvilke skulde 
fremføres af de dertil forordnede Postbønder. Nord
landene indlemmedes ogsaa i Postnettet, men maatte 
foreløbig nøjes med Post hver 14de Dag.

De agende Poster eller Messagerer mellem Kjø
benhavn og Hamborg skulde fremdeles rejse én 
Gang ugentlig, nemlig hver Lørdag Aften — om 
Sommeren Kl. 8 og om Vinteren Kl. 5 — saa vel 
fra Kjøbenhavn som fra Hamborg. De skulde an
komme til nævnte Stæder den paafølgende Torsdag 
Morgen — om Vinteren i det allerseneste Fredag. 
Med den ridende Post maatte ikke forsendes Pakker 
eller Breve, som vejede mere end 50 Lod eller inde
holdt Penge eller Klenodier. Alle saadanne Sager 
skulde forsendes med Messagererne, hvem det paa den 
anden Side var strængt forbudt at medtage andre 
Breve end dem, der hørte til de Pakker eller Varer, 
de medførte. Endelig skulde Messagererne som hid
til medføre rejsende og Rejsegods.

Taxten for Brevene fastsattes, paa en enkelt 
uvæsentlig Undtagelse nær, ganske som ved Forord
ningen af 1653, og ligesom i denne fandtes her de 
samme Bestemmelser angaaende Betalingen for

T) Kopibog Nr. 1 over udgaaende Breve om Generalpostmester- 
skabet udi Danmark, Journ. Nr. 9.

2) Undtagelsesvis, naar Uroligheder med Sverrig vare at befrygte 
sendtes Posten til Norge over Fladstrand og derfra med Skib 
til Flekkerø (Sjæll. Tegn. 1700, Fol. 251, 1709, Fol. 327. N. 
dan. Mag. III, 98.)
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Breve, der befordredes med forskj eilige Poster. 
(Breve fra Kjøbenhavn til Jylland skulde betales til 
Haderslev, Breve til Norge til Kristiania o. s. v.) 
Den samme Betalingsmaade anvendtes for Biposternes 
Vedkommende, idet Brevene betaltes til de Steder 
paa Hovedruten, hvorfra Biposterne udgik (f. Exp. 
Breve til Frederiksborg, Slangerup og Holbæk be
taltes til Roskilde). For Breve, som ellers førtes fra 
en Kjøbstad til en anden med den ridende Post, saa 
vel som for Breve, der forsendtes med Biposterne 
til afsides liggende Steder, skulde betales for 4 Mil 
4 Skilling, for 5 til 10 Mil 6 Skilling „og saaledes 
å l’advenant efter forbenævnte Taxt“. Breve til 
Nordlandene og Finmarken skulde betales til Trond- 
hjem og for Viderebefordringen herfra fastsatte For
ordningen Taxter.

Angaaende Betalingen for Breve til Udlandet 
indeholder denne Forordning meget udførlige Be
stemmelser, der ved første Øjekast frembyde mange 
Mærkeligheder, men som ved nærmere Eftersyn vise 
sig at hvile paa bestemte Principer. Medens saa
ledes Breve til England, Frankrig, Spanien og Hol
land (Amsterdam undtagen) skulde frankeres til 
Amsterdam, hvortil Taxten var 24 Skilling, skulde 
Breve til Amsterdam kun frankeres til Hamborg. 
Breve til Preussen og Rusland skulde frankeres til 
Hamborg, Breve til Italien, Østerrig og Ungarn til 
Nürnberg (24 Sk.) og Breve til Schweiz, Elsas- 
Lothringen og Savoyen til Strasburg (28 Sk.). 
Breve til Sachsen (Leipzig undtagen) skulde frankeres 
til Leipzig, medens Breve til Leipzig kun skulde 
frankeres til Hamborg. For Breve, der befordredes
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med mere end ét Postvæsen, fulgtes altsaa samme 
Princip som for indenlandske Breve, at lade Adres
saten betale Portoen for den sidste Befordring, men 
saa vidt muligt ogsaa kun for denne. Nogen sum
marisk Afregning mellem de korresponderende 
Landes Postvæsen fandt ikke Sted, men Portoen er 
formodentlig sendt kontant med hvert enkelt Brev, 
ligesom det er antaget at have været Tilfældet tid
ligere. En Bekræftelse herpaa kan søges i Forord
ningens Artikel 11, der foreskrev, at Postmesteren 
i Hamborg skulde modtage Breve fra fremmede 
Stæder til Norge, selv om de kun vare betalte til 
Hamborg, og sende dem til Postmesteren i Kjøben- 
havn, der skulde lade sig betale, „hvor han det 
bedst eragter“, og hedder det videre: „Saa skal og 
alle norske Breve, som gaa til Kjøbenhavn (de 
alene undtagne, som gaa fra Kristiania, Moss, 
Frederiksstad og Frederikshald) betales og frigjøres 
til Kristiania; men de, som gaa videre end til 
Kjøbenhavn, skulle ligesom de danske Breve til 
deres behørige Stæder betales, hvorfor den ene Post
mester skal være pligtig at gjøre den anden god 
Rigtighed“.

Af Instruxer for Personalet og reglementariske 
Bestemmelser for Expeditionen indeholder Forord
ningen ikke faa.

For første Gang i en Postforordning finde vi 
her omtalt Forholdet mellem Postpersonalet og 
Publikum, hvorom Artikel 12 bestemmer: „Alle, som 
Breve paa Posthusene levere eller afhente, skulle 
begegne Postmestrene og deres Betjente med tilbørlig 
Civilité og Høflighed, saafremt de ikke derfor ville

11
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lide Straf, som vedbør. Skulde og nogen understaæ 
sig, paa Posthusene at gjøre nogen Buldren, Skjælds- 
ord eller Oprør, da maa Postmestrene have Myndig
hed at lade samme Personer strax anholde og 
arrestere, hvilke siden, andre til Exempel, skulle 
blive straffede efter Sagens Lejlighed. Men derimod 
skal Postmestrene være tiltænkte at bevise enhver 
den Høflighed, som sømmeligt er, og det samme at 
tilholde deres Betjente“.

For Expeditionen af den ridende Post mellem 
Kjøbenhavn og Hamborg indeholder Artikel 2 følgende 
Bestemmelser, der maa antages ogsaa at have været 
gjældende for de øvrige Ruter: „Naar Posten saa- 
ledes fra bemeldte Stæder er affærdiget, skal den ved 
Dag og Nat af de undervejs tilforordnede Postmestre 
uopholdelig befordres, og til den Ende skal Vor 
Generalpostmester eller hvem, som Direktionen over 
Postvæsenet af ham betros, drage tilbørlig Omsorg 
for, at paa alle Steder, hvor det gjøres fornødent, 
dygtige Postilloner med gode og friske Heste kunne 
være i Beredskab, saa at Posten, enten Vejene ere 
onde eller gode, hver Mil udi tre Kvarter af en Time 
ufejlbar kan fortkomme, og paa det Posten udiKjøb- 
stæderne undervejs ej skal vorde opholdt, da skal 
Postmestrene, enhver især, være pligtig at have de 
Breve i Beredskab, som der fra Staden med Posten 
skal afgaa. Saa skal og ethvert Steds Postmester 
skrive paa Postsedlen, som hver Gang med Posten 
skal følge, hvad Tid Posten er ankommen og afgaaet 
og ved Bælterne ligesaa, hvad Vinden er, naar 
Posten udgaar, og om den føres paa den forordnede 
Jagt eller paa en Baad, med hvis videre derved kan
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være fornøden at rapportere, saa deraf klarlig kan 
sés, hvorledes Posten fra et Sted til et andet er 
befordret, og om den er nogetsteds opholdt, hvad 
dertil har været Aarsag“.

For de norske Biposters Vedkommende var det 
ligeledes foreskrevet, at en Postseddel skulde med
følge fra Kristiania. Disse Poster befordredes, som 
alt omtalt, af de dertil forordnede Postbønder, der 
afleverede Postsækken til „de Personer, som til 
Posternes Aabning undervejs ere anordnede“, hvilke 
derefter paategnede Ankomst- og Afgangstid paa 
Postsedlen. Af disse „Postaabnere“ skulde Breve til 
Præster, Fogder, Sorenskrivere eller andre paa Landet 
boende udtages af og de fra disse afsendte Breve 
nedlægges i Postsækken. Over Brevene og Post
pengene skulde holdes Bog og Regnskab aflægges til 
Postmesteren, i hvis Distrikt Postaabnerne vare 
boende.

I Forordningens Artikel 3 bestemtes det, at Post
mestrenes Protokoller, hvori alle Breve skulde ind
føres med Nummer, Navn og Taxt, skulde være 
gjennemdragne, nummererede og forseglede af General
postmesteren. Til ethvert Sted i Riget eller Fyrsten
dømmerne, hvortil der sendtes Breve, skulde med
følge et med Protokollen énslydende Karte, hvilket 
Karte, strax efter at Posten var ankommen, skulde 
opslaas uden for Posthuset, indtil Brevene vare 
afhentede, og derefter opbevares. Messagererne, som 
rejste mellem Kjøbenhavn og Hamborg, skulde føre 
Protokol over de Sager, de medførte.

Af Forordningens Artikel 13 fremgaar det, at 
de tidligere omtalte strænge Straffebestemmelser for 

11*
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Indgreb i Postvæsenets Eneret ikke have frugtet 
meget. Det hedder nemlig i denne Artikel: „Og som 
Vi tilforn allemaadigst have forbudt, at ingen maa 
sende nogen Breve med Vognmænd eller andre saa- 
danne Lejligheder, og Vi dog maa fornemme, at det 
endnu ofte sker, Vort Postamts Intrader til mærkelig 
Afgang, saa ville Vi allemaadigst have budet og 
befalet, saa som Vi og herved alvorlig byde og 
befale, at ingen, i hvo det maatte være, maa sende 
nogen Breve enten til et eller andet Sted i Vore 
Riger og Fyrstendømmer med nogen anden Lejlighed 
end med Posten (dog skal det ej nogen være forment 
udi sin egen Sag at affærdige et Expresbud); men 
skulde alligevel nogen befindes udi slig eller anden 
Underslæb, i hvad Navn den have kan, da skal den, 
som Brevet tilhører, have forbrudt hver Gang Ti Rigs
daler og den, som det til at befordre har annammet, 
lige saa meget, hvoraf Angiveren skal have den halve 
Part og Postmesteren den anden halve, have de 
skyldige og ej at betale med, da skulle de lide paa 
Kroppen, til hvilken Ende Øvrigheden paa alle de 
Steder skal være Postmesteren paa Ansøgning assi- 
sterlig, at de skyldige, som meldt er, strax og uden 
Persons Anseelse kunne blive straffede“.

De Postbetjentene og de forordnede Værter ved 
de tidligere Postforordninger tilstå aede Friheder og 
Privilegier findes ogsaa i denne; dog gjentages ikke 
Bestemmelsen i Forordningen af 12. Juni 1686, at 
Fritagelsen for at betale Skat ogsaa skulde gjælde 
dem, der dreve borgerlig Næring. Ligeledes findes 
Paabud om, at alle og enhver skulde yde Posten 
Bistand i Tilfælde af Uheld undervejs, dog mod
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billig Betaling, og blev det „alvorlig og strængelig“ 
forbudt alle og enhver at opholde Posten eller g] øre 
den „nogen Gevalt eller Skade“.

Hvad Antallet af Postkontorer i denne Periode 
angaar, er det kun faa Oplysninger, der kunne hentes 
gjennem Postmesterbestallingerne, idet der kun findes 
meddelt kgl. Konfirmation paa 4 saadanne, nemlig 
for Postmestrene i Haderslev, Slesvig, Glykstadt og 
Oldesloh. Grunden til dette ringe Antal er rime
ligvis den, at Gyldenløves Besiddelse af Postvæsenet 
ikke, saaledes som Klingenbergs, fra Begyndelsen af 
var indskrænket til et vist Aaremaal, hvorfor de af 
Gyldenløve eller hans Direktører udstedte Bestal
linger ere bievne ansete for betryggende nok. Da 
Postvæsenet i 1711 overgik til Staten, udsendte den 
nye Generalpostdirektion imidlertid et Cirkulære 
herom til samtlige Postmestre i Kongeriget og Fyr
stendømmerne, og derved haves en paalidelig Oplys
ning om Antallet af Postmestre paa dette Tidspunkt. 
Efter den Kopibog1), hvori Cirkulæret er indført, i 
Forbindelse med de andre Steder fundne Oplysninger 
er nedenstaaende Fortegnelse over Postmestrene ud
arbejdet. Hvor ingen Henvisning er anført, ere 
Oplysningerne hentede fra den nævnte Kopibog, 
Journ. Nr. 10—46.

0 Kopibog Nr. 1 over udgaaende Breve om Generalpostmesterskabet.

Byens Navn. Postmester.

Kjøbenhavn . 1703 nævnes Postmester Lerche. (Pa
tenten 13 10.) 1704 kaldes han Postforvalter
(S. T. 279). 1711 vare Jacob Lerche
og Johan Poppe Postmestre.
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Byena Navn. Postmester.

Koskilde .... 1711 Martinus Rabn.

Ringsted .... 1711 Christen Larsen (Laursen).

Sorø.............. 1711 Jørgen Søfrensøn (Sørrensøn).

Slagelse......... 1711 afgangne Postmester Hans Wein- 
holtz’ Enke Anne Marie.

Korsør........... 1711 Anders Rask (Rasch).

Helsingør . . . Kgbr. 26/10 1695 anordner, at Postfor
valter David Fischer maa og skal herefter i 
alle Samkvemmer nyde og have sin Rang udi 
Sæde og Gang næstefter Borgmester samme
steds. (S. R. 521.) Var Postmester endnu 
1711.

Holbæk......... 1711 Peder Birck.

Næstved .... 1711 Jørgen Poppe.

Kalundborg . . 1711 Lorentz Bras.

Nyborg......... Den i forrige Periode omtalte Johan Wulf 
blev den 11/3 1694 skudt af en fuld Skildvagt, 
fordi han ikke strax paa dennes Befaling 
vilde gaa ned af Volden,, hvor han efter sin 
Sædvane var gaaet op for at sé efter Post- 
baaden. Hans Enke, Maren Rosenberg, ægtede 
14/12 s. A. Postmester i Nyborg Oluf (Ole) 
Faber. (Bircherods Dagbøger ved Molbech, 
S. 287. Personalhist. Tidsskrift IV, S. 261.) 
Faber var Postmester endnu 1711.

Odense......... Den i forrige Periode nævnte Søren Bolt 
var Postmester endnu 1711. I Slutningen
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Byens Navn. Postmester.

af denne Periode var her tillige en Postskriver 
Chr. Thiel, der vistnok var den egentlige 
Postmester, i det mindste hvad Kasse- og 
Regnskabsvæsenet angik. Han var ansat af 
Fru Krag, formodentlig for at kontrollere 
Postmesteren, med hvem han laa i idelig 
Strid.

Assens........... 1711 Hans Adolph Thomasøn (Thomsen).

Svendborg .. . 1711 Mads Thønnesen Rosenberg.

Kjerteminde . 1711 Alexander Mantcin (Madsen).

Bogense .... 28 2 1705 blev den første Postmester 
Jørgen Wederchinch ansat her. Var Post
mester endnu 1711.

Faaborg .... 1711 Jacob Jørgensen.

Kolding......... 1711 Knud Jørgensen.

Vejle.............. 1711 Gerth (Gerh.) Wulf (Wolff).

Fredericia . . . 1711 Postmester Peder Schovs Enke, 
Gjertrud. Ved kgl. Resolution af 7/6 1714 
fik hun, der i 16 Aar som Enke havde fore- 
staaet Postmestertjenesten, Tilladelse til at 
afstaa Embedet til sin Søn Poul. (N. kgl. 
Saml. Nr. 2003 f in 4to.)

Horsens......... 1689 nævnes Rasmus Jensen som Post
mester og 1692 Jørgen Hansen Aldum som 
Borgmester og Postmester. (0. Fabricius, 
Horsens Kjøbstads Beskrivelse og Historie, 
S. 337.) 1711 Jens Skov (Schow).
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Byens Navn. Postmester.

Aarhus......... 1711 Hans Bendixen.

Randers......... 1711 Anders Knudsen.

Viborg......... S. Gerber døde 1690. Hans Eftermand 
var Raadmand og Vinhandler Gandorff. (M. 
R. Ursin, Stiftsstaden Viborg, S. 260.) Jens 
Madsen Gandorff var Postmester endnu 1711.

Aalborg......... 1711 Hans Jacobsen.

Ribe.............. 1690 fik Postmester Jes Christensen 
Tilladelse til at sidde i uskiftet Bo. (J. T. 
178.) 1711 Julius Henrick Barteis
(Bertels).

Varde............ 1711 Jens Bertelsen« Toulov (Taulou).

Ringkjøbing . 1711 Postmester-Enken Hedevig Barch 
(Madam Bredahls).

Haderslev . . . 28/t 1701 kgl. Konfm. p. Bestalling for 
Johan Venninghausen som Postmester, naar 
Arent Brun døer. (Patenten 224.) 1711
Johan Vennighuusen (Wennighausen).

Flensborg . .. Chr. Wolffi, død 1704. (Patenten 204.) 
1711 Ltteder Diiborg.

Slesvig ......... 23/8 1706 kgl. Konfm. p. Bestalling for 
H. P. Hammer som Postmester efter afdøde 
Gerhard Huttmann. (Patenten 174.) Hans 
Pedersen Hammer var Postmester endnu 1711.

Rendsborg. . . 1689 nævnes Tobias Rosbach. (Personal- 
hist. Tidsskrift III, S. 397.) Justitsraad. 
Rosbach var Postmester endnu 1711.
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Byens Navn. Postmester.

Itzehoe......... 1711 Johan Rohde.

Glykstadt . . . 14/2 1686 Bestalling for Johan Køhn- 
mann som Postmester efter Claus Hellerig. 
K. tiltraadt Decbr. 1686 efter H.’s Død. 
Kgl. Konfm. 15/9 1688. (Patenten 495.}
Køhnmann var Postmester endnu 1711.

Altona........... 1711 Peter Frise.

Kiel.............. I Kongebrev af 31/10 1699 omtale»
Herman Adrians. (Inl. Beg. 59.) Adrian» 
var Postmester endnu 1711.

Oldesloh .... 22/4 1699 kgl. Konfm. p. Bestalling for
Tobias Fischer. (Patenten 88.) 1711 om
tales ikke nogen Postmester her.

I Hamborg bestyredes det danske Postkontor 
af Stadspostmesteren Johan Baptiste Lüders, der, da 
han i 1704 afgik ved Døden, tillige var preussisk 
Postmester. Preussen havde, for at undgaa det Af
hængighedsforhold, hvori det preussiske Postamt let 
kom til at staa til Stadens Postamt, naar disse Em
beder vare forenede i én Person, længe været be
tænkt paa at ansætte en særlig preussisk Postmester, 
men Hamborgs Magistrat havde stadig sat sig her
imod. Preussen havde imidlertid givet Lüders’ Svi
gersøn VVentzhardt Tilsagn om at blive preussisk 
Postmester efter Svigerfaderens Død, naar han tillige 
kunde forskaffe sig Expeditionen af de hollandske 
og forpommerske Poster, som havde været over
draget Lüders i hans Egenskab af Stadspostmester,.
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og da nu Liiders døde, udnævnte man uden videre 
Wentzhardt til preussisk Postmester.

Allerede længe forud havde Hamborgs Børsfor
standerskab valgt en Stadspostmester, og det var 
ikke sjældent, at man hertil tog en eller anden for- 
gjældet Kjøbmand, for derved at bringe ham paa 
Fode igjen. Dette var ogsaa Tilfældet denne Gang, 
idet den valgte var en forhenværende Kjøbmand 
Adolph Møller, der ved Ødselhed og Spekulationer 
var pekuniært ruineret. Hamborgs Magistrat blev 
derfor meget overrasket ved Efterretningen om Wentz- 
hardts Udnævnelse til preussisk Postmester og for
langte strax, at hans Udnævnelse skulde tages tilbage 
og Expeditionen af de preussiske Poster overlades 
Møller, hvorpaa Kongen af Preussen svarede, at lige
som Staden Hamborg valgte sin Postmester efter 
Forgodtbefindende, saaledes valgte ogsaa han sin. Kabi
nettet i Berlin skrev tillige til Kongen af Danmark, 
om man ikke, for at forhindre Hamborgs skadelige 
Hensigter, at unddrage Nabostaterne Udøvelsen af 
de hidtidige Postrettigheder, skulde enes om fælles 
Forholdsregler, og samtidig forhørte den preussiske 
G-esandt iKjøbenhavn, Gehejmeraad Viereck, sig hos 
den danske Regering, om den ikke var til Sinds at 
ansætte Wentzhardt som dansk Postmester. Herpaa 
svarede Kongen af Danmark, at han havde haft 
ganske samme Tanke, og udnævnte derpaa strax 
Wentzhardt til dansk Postmester, skjønt Fru Krag 
foreslog en anden1). Den af Fru Krag for Wentz
hardt udfærdigede Bestalling er dateret 1. Marts

H. Stephan, Geschichte der preussischen Post, S. 74 f.
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1704 og forsynet med kongelig Konfirmation den 
4. s. M. *).

Hamborgs Magistrat havde selvfølgelig ogsaa 
straks gjort Indsigelse imod denne Udnævnelse, men 
et Kongebrev af 23. Februar 1704 til Regeringen i 
Glykstadt meddelte, at Kongen intet Hensyn kunde 
tage til de af Hamborgs Magistrat fremsatte Indsi
gelser. Kongen fandt Wentzhardt meget godt skik
ket til det ham betroede Embede og gjorde ingen 
Forandring. Om den af Magistraten foreslaaede 
Adolph Møller havde Kongen alt andet end gode 
Vidnesbyrd og vilde ikke betro ham Besørgelsen af 
sine vigtige Breve2). Magistraten vedblev imidlertid 
at gjøre Forestillinger og anførte, at Wentzhardt ikke 
engang var hamborgsk Borger, men en saakaldet 
svensk Vasal3). En saadan, skreves der til Kongen 
af Preussen, kunde man ikke overlade Expeditionen 
af Posten ved Nattetider, da han til Skade for Sta
den hemmelig kunde afsende forræderiske Breve, 
hvortil Kongen af Preussen svarede, at det var en 
daarlig Grund, „denn Einer, der sein Vaterland ver- 
rathenwill, håbe bei Tage Zeit genug dazu.“ Man 
forestillede fremdeles, at saafremt andre Magter 
fulgte Danmarks og Preussens Exempel, kunde man 
tilsidst faa ligesaa mange Postkontorer i Hamborg

J) Patenten 1704, Fol. 35.
2) Inland. Regst. 1704, Fol. 31.
3) Han var Kapitulær ved det derværende Domkapitel og som 

saadan fri for alle borgerlige Forpligtelser, stod end ikke under 
Stadens Jurisdiction. Kongen af Sverrig var som Summus 
Episcopus Kapitlets Protektor. Dette Forhold grundede sig paa 
den saakaldte bremiske Traktat mellem Sverrig og Hamborg. 
(H. Stephan, anf. St., S. 75.)
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som der var Tagstene paa Husene; men alle Fore
stillinger vare unyttige, og den 1. April 1704 blev 
det danske og preussiske Postkontor udskilt fra 
Stadens ’).

Hamborgs Magistrat var nu virkelig ilde stillet. 
Af politiske Grunde turde den ikke fornærme sine 
mægtigere Naboer, der i dette Tilfælde havde hand
let i Overensstemmelse med hinanden, og dersom den 
uden videre fandt sig i Forholdene, frygtede den 
Rigspostmesteren, Fyrsten af Thurn und Taxis’ Ind
blanding.

Hamborg havde jo nemlig, som tidligere omtalt, 
anerkjendt Kejserens Ret til at forlene Huset Taxis 
med Postregalet, og om end Rigsarvepostmesteren 
var nødt til at taale, at andre Lande sendte deres 
Poster til og fra Hamborg, var det dog sandsynligt, 
at han ikke vilde finde sig i, at disse Lande opret
tede aldeles selvstændige Postkontorer; thi saalænge 
Expeditionen af Posterne var overladt Stadspost
mesteren, var han vel sikker paa, at alle Breve, der 
skulde forsendes ud over Hamborg, bleve befordrede 
med hans Poster.

Allerede i 1702 havde han forsøgt at faa Expe
ditionen af de danske Poster forlagt til det taxiske 
Postkontor i Hamborg ved at tilstille den danske 
Regering et Forslag om en Overenskomst mellem 
Rigspostamtet og det danske Postvæsen. Dette 
Forslag, der i flere Henseender er praktisk, frem
hæver i Indledningen, hvilken Betydning en hurtig 
Befordring saa vel af Statens som private Folks,

*) H. Stephan, anf. St., S. 75 f.
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særlig Handelsstandens, Breve har for det alminde
lige Velfærd, og anfører, at Danmark i den Retning 
ikke kan opnaa noget bedre end ved at forene sig 
med Rigs-Greneralpostamtet, der med Hurtighed og 
Omhyggelighed befordrer Korrespondancen. Til den 
Ende vilde det imidlertid være nødvendigt, at et 
bestandig godt Forhold og en oprigtig Fortrolighed og 
Samdrægtighed blev stipuleret mellem de 2 Etater, 
saa at de gjensidig søgte hinandens Fordel og ingen 
Forandring foretoge i deres korresponderende Ruter 
uden gjensidig Overenskomst, at de gjensidig for
pligtede sig til uden Svig og ufortøvet at befordre 
alle Breve efter deres Adresse, saaledes at alt, hvad 
der ankom med Posten fra Kjøbenhavn til Hamborg, 
strax blev viderebefordret til Holland, England, 
Frankrig o. s. v., og ligeledes omvendt uden noget- 
somhelst Ophold. Med Hensyn til Portoens Erlæg
gelse foresloges det, at det enten forblev ved den 
gamle Vedtægt, eller at der indrettedes et Afregnings
system, og skulde man gj ensidig være forpligtet, 
uvægerlig at erlægge den Porto, som af det ene 
Postvæsen maatte blive betalt for det andet for Breve 
fra et fremmed Postvæsen. Endelig foresloges en Del 
Forandringer, der maatte foretages i Postgangen mellem 
Kjøbenhavn og Hamborg, for at der kunde være 
umiddelbar Tilslutning til de fra Hamborg afgaaende 
og dertil ankommende kejserlige Rigsposter1).

Dette Forslag blev sendt til Gyldenløves Erklæ
ring2). men denne har næppe været for Forslaget, i

2) Sjæll. Indlæg 1702.
2) Sjæll. Tegn. 1702, Fol. 53.
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det mindste blev ingen Overenskomst afsluttet. 
Regeringens Svar til Rigsarvepostmesteren har intet
steds kunnet findes. Det synes næsten, hvad dog 
næppe er rimeligt, at Forslaget ikke er besvaret.

Hvad Grunden nu end har været til, at en Over
enskomst ikke kom i Stand, saa har det selvfølgelig 
ikke bidraget til, at Rigsarvepostmesteren saa med ven
lige Øjne paa det danske Postvæsen, og Indsigelser 
fra hans Side mod Oprettelsen af et selvstændigt 
dansk Postkontor udebleve derfor heller ikke, saa 
meget mere som den med Preussen indgaaede For
ening naturligvis vilde medføre, at en stor Del Breve 
fra Danmark vilde blive unddragne Rigsposterne.

Hamborgs Magistrat bestemte sig da til at 
begjære Kejserens Intervention i denne Sag, og en 
kejserlig Skrivelse af 9. August 1704 opfordrede der
efter Kongen af Danmark til at afskedige Wentz- 
hardt og betro Besørgelsen af Brevene til det kejser
lige Postamt. Samtidig hermed sendte Kejseren en 
Skrivelse til Magistraten i Hamborg, hvori han, næst 
at udtale sin Anerkjendelse af Magistratens bestemte 
Optræden i denne Sag, befalede den, hverken at til
stede den danske eller preussiske Konge eller nogen 
anden udenlandsk Magt at oprette et eget Postdirek
torat eller særligt Postkontor i „Vor og det hellige 
romerske Riges Stad Hamborg“.

Denne Kejserens Indblanding blev meget skarpt 
afvist af den danske Konge, der den 6. Oktober 
s. A. svarede, at han af den kejserlige Skrivelse med 
Forundring havde erfaret, at Rigsgeneralpostmesteren 
havde anført, at Ansættelsen af Wentzhardt i Stedet 
for „Vor afdøde Postmester Liiders i Vor under-
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danige Stad Hamborg“ skulde være til stor Præjudice 
for Kejserens Rigs-Postregale, og at Kejseren derfor 
havde formanet Kongen af Danmark til at betro 
Besørgelsen af Brevene til det kejserlige Rigspost
amt i „den Os underdanige Stad Hamborg“. Lige
som Kejseren havde Ret til at lade Poster passere 
gjennem de Lande, hvorover han havde Overhøjhed,, 
og ligesom dette i Regelen var tilladt alle venskabe
lige Naboer, hvorpaa f. Exp. Sverrig var etExempelr 
saaledes vilde Kongen antage, at han havde den 
samme Ret, og vilde ikke taale nogen Indblanding 
hvad Hamborg angik, da han ikke erkjendte denne 
som en fri Rigsstad, men som en ham, som Hertug 
til Holsten, underdanig Stad1).

Hermed var Striden tilendebragt. Wentzhardt 
blev ikke forhindret i Udførelsen af sin Embeds- 
gjerning. Senere foranledigede den preussiske 
Regering paa Hamborgs Magistrats gjentagne Opfor
dringer, at Wentzhardt erhvervede sig Borgerret i 
Hamborg2). Den danske Regering synes ikke at 
have villet opfordre ham hertil, eftersom det i et 
Brev, hvor denne Sag omtales, anføres, at det ikke 
er nødvendigt, da Kongen kan betro sit Postvæsen 
til hvem han vil3).

Wentzhardt blev under 31. Juli 1705 af den 
danske Regering udnævnt til tillige at være Post- 
kommissarius, og skulde han, hedder det i Bestal-

J) Gehejmeregistratur 1704, Fol. 331 f., Statsraadsprotokol 
1704, S. 210, H. Stephan, anf. St., S. 76 f., Matthias, Über 
Posten und Post Regale I, 212.

2) H. Stephan, anf. St., S. 77.
3) Inland. Regst. 1705, Fol. 133.
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lingen, „gjøre et Forslag til desto bedre Indretning 
og Regulering af Korrespondancen og Postvæsenet 
med udenlandske Nationer saa vel som mellem Kjø- 
benhavn og Hamborg“ 2). Han fungerede som dansk 
Postmester til Udgangen af 1711, da ban efter An
søgning blev afskediget. Grunden til, at han søgte 
sin Afsked, maa vistnok søges i, at Erlund, med 
hvem Wentzhardt ikke synes at have staaet paa 
nogen god Fod, i 1709 blev udnævnt til Postkon
trollør i Hamborg. I Anledning af denne Udnæv
nelse foreligger der en Skrivelse fra Berlin, hvori 
det henstilles, at Wentzhardt maa blive befriet for 
den ham tilforordnede kongelige danske Kontrollør, 
med mindre nogen Forseelse i hans Embede er 
begaaet, hvorom i saa Fald udbedes Underretning, 
da han tillige er preussisk Postmester2). Erlund 
blev som bekjendt ikke afskediget, og Wentzhardt 
har da, formodentlig tilskyndet dertil af Preussen, 
der halvt betragtede Ansættelsen af en Kontrollør 
som en Fornærmelse, søgt sin Afsked. I Afskeds
brevet, der er dateret den 5. December 1711, giver 
Kongen ham det Lov, at han i de 8 Aar, han har 
været dansk Postmester, har udført alle de ham 
overdragne Kommissioner og Forretninger til Kongens 
fuldkomne Tilfredshed, og at han altid har ladet sig 
det være magtpaaliggende at varetage Kongens 
Interesser og Hævdelsen af det kongelige danske 
Post-Regale i Hamborg3).

*) Patenten 1705, Fol. 199.
2) Kgl. Anordninger i Postvæsenet.
3) Patenten 1711, Fol. 329.



177

Med Staden Lybæk opstod der i Begyndelsen 
af 1697 lignende Stridigheder, der nær havde draget 
alvorlige Følger efter sig. Den 1. Januar 1697 
tilskrev Stadens Magistrat Kongen af Danmark, 
samtidig med at den udtalte sine gode Ønsker i 
Anledning af Aarsskiftet, at der var indført en For
andring med Posten til Danmark og Holsten, idet 
Brevene i Stedet for hos Stadens Budemester nu 
samledes og expederedes hos den kongelige Resident 
Wagener. Magistraten gjorde Indsigelse herimod og 
bad om Gjenoprettelsen af det gamle Forhold, da 
ellers ogsaa andre Stater, til Ødelæggelse forStaden, 
kunde oprette et eget Postvæsen. Magistraten af
ventede imidlertid ikke Kongens Svar, men allerede 
Dagen efter, den 2. Januar, lod den med Magt den 
danske Postillon Brevene fratage og disse bringe til 
den forrige Postmester. Den 9. Januar meddelte 
derefter et Kongebrev Justits- og Regeringsraad 
Rheder, at hvor villig end Kongen var til at vise 
Staden Velvilje kunde han ikke give efter i denne 
Sag. Den forrige Postmester, der var ansat af 
Klingenberg og følgelig skulde staa ham til Ansvar, 
havde i Stedet for søgt at gjøre sig uafhængig af 
det danske Postvæsen. Kongen havde nu foreløbig 
standset Postforbindelsen mellem Lybæk og Kiel, 
men vilde gribe til andre Midler, dersom Staden ikke 
gav Oprejsning.

Denne Advarsel frugtede ikke meget; i et 
Kongebrev af 12. Januar meddeltes det, at da Staden 
nu endogsaa var gaaet saa vidt, at den havde for
grebet sig paa den kongelige Resident, en Fornær
melse, Kongen ikke vilde taale, var det befalet, at 

12
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alle lybske Skibe og Ejendele i Kongeriget skulde 
beslaglægges og nogle Tropper rykke ind i de lybske 
Landsbyer. Der lo vedes Tilgivelse, naar Voldsmæn- 
dene bleve straffede, og der blev gjort Wagener 
en Undskyldning, samt en Deputation bad Kon
gen om Forladelse. Under 16. Januar udgik der
efter til Magistraterne i Søkjøbstæderne Forbud., at 
ingen dansk Undersaat maatte handle paa Lybæk, 
tilligemed Befaling om at arrestere Lybækkernes 
Skibe og Gods, som kunde findes i Danmark.

Magistraten var nu nødt til at give efter og 
søgte at retfærdiggjøre sig. Den tilbød at sende en 
Deputation til Kongen, naar denne ikke udtrykkelig 
skulde bede om Forladelse, hvorpaa Kongen svarede, 
at han vilde modtage Deputationen, men Beslaget 
blev ikke hævet, før Staden havde retfærdiggjort sig. 
En Deputation ankom derefter til Kjøbenhavn og 
havde den 24. Februar Audients hos Kongen, men 
først den 20. April udgik Kongebrev til Kjøbstæ- 
derne, at da Lybækkerne nu havde gjort hans Maje
stæt fornøjelig Satisfaction for den af dem begangne 
Forseelse, saa skulde deres Skibe og Gods heri Riget 
igjen af den Arrest være relaxerede, som dem paa 3 
Maaneders Tid havde været paalagt, og skulde det 
staa Undersaatterne frit for igjen at handle paa 
Staden Lybæk. Striden bilagdes forøvrigt ved en 
Overenskomst, hvorved Kongen indrømmede, at den 
danske Post for Fremtiden skulde expederes af Sta
den Lybæks Postmester, men han skulde med Hen
syn til denne Del af sin Virksomhed modtage en 
Instrux af det danske Postamt i Kjøbenhavn og af
lægge Regnskab til dette for det af ham i denne
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Henseende oppebaarne1). Ved Postvæsenets Over
gang til Staten i 1711 hed Postmesteren i Lybæk 
Johan Winhagen2).

Personalets Lønningsforhold var, i det mindste 
i den sidste Del af den her omhandlede Periode, 
fastsat ved et Reglement, hvortil der i de udstedte 
Bestallinger er henvist. Dette Reglement har ikke 
kunnet tilvejebringes, men i en Afregning med „Ober 
Post Cassen“ for Tiden fra 25. Septbr. til 31.Decbr. 
1711, hvori de aarlige Lønninger ere anførte, henvi
ses til dette, der vedblev at være gjældende i nogen 
Tid efter Statens Overtagelse af Postvæsenet, og 
herved haves tilstrækkelige Oplysninger om Løn
ningerne.

Af denne Afregning fremgaar det, at Post
mestrene paa de Ruter, hvor der var indrettet ridende 
Post, paa enkelte Undtagelser nær, have været fast 
lønnede. De 2 Postmestre i Kjøbenhavn havde 
hver aarlig 400 Rdl. og 800 Rdl. til Kontorhold. 
Postmesteren i Haderslev havde aarlig 240 Rdl., 
Postmestrene i Roskilde, Flensborg, Rendsborg og 
Itzehoe hver 100 Rdl., i Ringsted, Slagelse og Odense 
hver 80 Rdl., Postmesteren i Nyborg 60 Rdl. og 10 
Rdl. til Smaaudgifter, Postmesteren i Sorø 50 Rdl. og 
Postmestrene i Korsør, Assens, Altona, Kolding, Vejle, 
Fredericia, Horsens, Aarhus, Randers, Viborg, Aal
borg, Ribe og Varde hver 40 Rdl. I Odense havde

Geh. Ark. Reg. 82 E, 43 c Nr. 65, 66, 67 og 69, N. hist. Tidsskr. 
V, 590, 595 Bircherods Dagbøger ved Molbech, S. 332, 334 f. 

2) Kopibog Nr. 1 over udgaaende Breve om Generalpostraester
skabet.

12*
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tillige Postskriveren 80 Rdl. og 10 Rdl. til Smaaud- 
gifter. I Hamborg, Lybæk og Helsingør havde Post
mestrene henholdsvis 10, 25 og 12 pro Cent af 
Postintraderne ved de respektive Kontorer. Det Be
løb, der udbetaltes disse Postmestre for de sidste 98 
Dage af Aaret 1711, udgjorde i Hamborg 158 Rdl. 
9 Sk., i Lybæk 97 Rdl. 60 Sk. og i Helsingør 58 
Rdl. 59 Sk. Med Postmesteren i Slesvig bestod en 
under 12. Juni 1706 oprettet Kontrakt, hvorefter han 
beholdt alle de dér faldende Intrader, og herimod 
paa egen Bekostning besørgede Postridtet mellem 
Slesvig og Rendsborg samt endvidere afgav 400 
Mark lybsk til Postmesteren i Flensborg som Hjælp 
til Bekostningen ved Postridtet mellem Flensborg 
og Slesvig. Postmestrene i Glykstadt og Ringkjø- 
bing betalte aarlig til Postkassen henholdsvis 100 
Mark lybsk og 20 Rdl., mod at de selv beholdt 
Postintraderne1). Postmestrene i de to sidstnævnte 
Byer have formodentlig tillige afholdt Udgifterne 
ved Postens Befordring til og fra disse Byer. I den 
for Postmesteren i Glykstadt den 18. December 1686 
udfærdigede Bestalling hedder det, at han skal nyde 
hele Brevportoen og skal han 2 Gange ugentlig ex- 
pedere gaaende Bude mellem Glykstadt og Hamborg. 
Han betalte da ikke nogen Afgift, men synes end- 
ogsaa at have faaet et Salair.

I ovennævnte Afregning er ogsaa opført Udgif
terne ved Postbefordringen, hvilke for Tidsrummet 
25. Septbr.—31. Decbr. 1711 ere afholdte i Henhold

2) Kopibog Nr. 1 over udgaaeude Breve om Generalpostmester- 
skabet, Journ. Nr. 157, 262 og 264.



181

til de mellem Fru Krag og Kontrahenterne afsluttede 
Kontrakter. De Beløb, der aarlig betaltes herfor, 
vare følgende:

Postridtet mellem Kjøbenhavn og Ringsted
samt mellem Roskilde og Helsingør
(Kontrahent Casper Richter i Roskilde) 800 Rdl. » Sk. 

Postridtet mellem Ringsted og Korsør (Kon
trahent Postmesteren i Slagelse)......... 400 — » -

Transporten fra Korsør til Nyborg (Kontra
hent Postmesteren i Korsør)................ 300 — » -

Transporten fra Nyborg til Korsør (Kontra
hent Søren Paulsen i Nyborg)........... 400 — »

Fyret paa Halskov........................................... 60 — »
Fyret paa Knudshoved (Kontrahent Md.

Rasch paa Raschenberg)....................... 60 — »
Postridtet mellem Nyborg og Assens (Kon

trahent Postmesteren i Odense)........... 460 — » -
Posten mellem Odense og Bogense.............. 20 — » -
Transporten fra Assens til Aarøsund (Kon

trahent Md. Helwig, sal. Borgmester
Thomas Iversens i Assens).................. 100 — »

Transporten fra Aarøsund til Assens (Kon
trahent Monsr. .Tohan Valentin Knabe i 
Aarøsund)................................................ 100 — » •

Postridtet mellem Haderslev og Vejle og 
mellem Fredericia og Kolding (betaltes 
i Kolding)........... ................................... 130 — » -

Postridtet mellem Vejle og Horsens (betaltes
i Vejle).................................................... 40 — » -

Postridtet mellem Horsens og Aarhus (be
taltes i Aarhus)...................................... 50 — »

Postridtet mellem Aarhus og Viborg (betaltes
i Viborg).................................................. 104 — » -

Postridtet mellem Viborg og Aalborg (be
taltes i Aalborg).................................... 150 — » -

Ribe Postillon (betaltes i Haderslev)........ 78 — » -
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Postridtet mellem Aarøsund og Flensborg 
(betaltes i Haderslev).............................. 466 Rdl. 64 Sk.

Postridtet mellem Flensborg og Slesvig be
sørgedes af Postmesteren i Flensborg, 
der hertil modtog 400 Mark lybsk af 
Postmesteren i Slesvig. Af Postkassen 
er for de sidste 98 Dage af Aaret 
1711 afholdt en Udgift hertil af 
17 Rdl. 85 Sk.

Postridtet mellem Slesvig og Rendsborg 
besørgedes af Postmesteren i Slesvig 
paa egen Bekostning.

Postridtet mellem Rendsborg og Itzehoe (be
taltes i Rendsborg)................................ 295 — » -

Postridtet mellem Rendsborg og Kiel (Kon
trahent Hans Charstensen).................... 133 — 32 -

For Befordringen mellem Kiel og Lybæk 
sés der ikke at være afholdt nogen Ud
gift. Denne er formodentlig afholdt 
af Postmesteren i Kiel, mod at han 
beholdt Postintraderne, eftersom han 
intet Regnskab har aflagt og ingen 
Løn faaet.

Postridtet mellem Itzehoe og Hamborg
(Kontrahent Paul Grill i Pinneberg). . 500 — » -

Postbudet mellem Møen og Vordingborg . . 52 — » -
Det langelandske Postbud Hans Jørgen (be

taltes i Nyborg)....................................... 36 — » -1)
Postbudet til Thisted (betaltes i Viborg) . . 47 — 48 -
For Befordringen af Posten mellem Kjøben- 

havn og Helsingør, der, saalænge Post
forbindelsen mellem Roskilde og Hel
singør paa Grund af Pesten var af
brudt, fremførtes ridende, er opført 
225 Rdl. 24 Sk. for 98 Dage.

Fra hvilket Tidspunkt en Post til Langeland er begyndt, vides 
ikke.
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Den i Forhold til Vejlængden betydelig større 
Udgift til Postridterne paa Ruten Kjøbenhavn— 
Hamborg end paa Ruten Haderslev—Aalborg viser, 
at Posten, der paa begge Ruter gik 2 Gange 
ugentlig, maa være fremført med flere Heste ad 
Gangen paa Ruten Kjøbenhavn—Hamborg. Naar 
man antager, at Betalingen har været nogenlunde 
éns, og at der mellem Haderslev og Aalborg kun er 
benyttet én Hest ad Gangen, maa der mellem Kjø
benhavn og Hamborg paa sine Steder have løbet 5 å 6 
Heste ad Gangen.

Kontrahenterne skulde for den ovenanførte Be
taling ikke alene stille de nødvendige Heste, men 
ogsaa Postillonerne, der skulde være uniformerede. 
I en Kontrakt af 2. Januar 1708 med Postmesteren 
i Slagelse Hans Weinholtz om Postridtet mellem 
Ringsted og Korsør hedder det i § 3: „Postilloner, 
saa mange som til forbemeldte Ridter behøves, skal 
Hans Weinholtz i lige Maade være forpligtet paa 
egen Bekostning at forskaffe røde Klædes Kjortler, 
Kapper og Kabudser, som med gult skal være under
foret, og dem dermed stedse at vedligeholde“ x).

Som det vil sés, findes der, med Undtagelse af 
Ruten Kolding—Fredericia og Postbudet til Thisted, 
ikke opført nogen Udgift for Befordringen af de i 
Forordningen nævnte Biposter, ligesom ej heller 
Postmestrene i Holbæk, Kalundborg, Næstved, Svend
borg og Kjerteminde sés at have aflagt Regnskab 
eller modtaget Løn. De fleste af disse Poster vare 
nemlig private Entrepriser og overladte en Post-

’) Denne Oplysning skylder jeg Hr. Fuldmægtig i Indenrigs
ministeriet, F. H. G. Schiøtt.
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mester paa Biruten eller, hvor ingen Postmester 
fandtes paa Biruten, Postmesteren paa Hovedruten, 
hvorfra Biposten udgik. I et Brev af 19. Marts 
1712, hvori det omtales, at Postmesteren i Faaborg 
havde ansøgt om, at hans Søn maatte faa Embedet 
efter ham, hedder det: „Faaborg er ellers en Bipost, 
som ingen Regnskab gjør og af Hans Majestæt intet 
nyder; thi imod han befordrer Brevene fra og til 
Odense, tager han selv de faa Postpenge, som falder“1). 
Biposterne fra Viborg til Skive, Nykjøbing og Thi
sted siges at have været overdragne Postmesteren i 
Viborg, og først i 1735 bestemtes det, at han skulde 
svare en aarlig Afgift af 60 Rdl.2). (For Thisteds 
Vedkommende er dette dog tvivlsomt, jvfr. ovenfor 
om Udgiften til Postbudet hertil.) I Mariager, hvortil 
der gik en Bipost fra Randers over Hobro, synes 
Postbudet, der gik 2 Gange ugentlig, ikke i lang 
Tid at have faaet nogen Løn af det offentlige. 
Endnu i 1729 omtaler By fogden, at der kun gik et 
privat Postbud, og at han maatte betale ham 5 
Slettedaler (aarlig?) for at medtage hans Breve3). 
De fleste af disse Poster have formodentlig bestaaet 
som private Anstalter længe før de Dævnes i Post
forordningen (smig. S. 94 om Bogense, Engelholm 
og Næstved, der allerede i 1655 havde Post
forbindelser), og ved deres Optagelse heri har man 
vel kun tilsigtet at undergive dem Postbestyrelsens 
Kontrol samtidig med at de erholdt Eneret paa

1) Kopibog Nr. 1 over udgaaende Breve om Generalpostmester- 
skabet, Journ. Nr. 273.

2) M. R. Ursin, Stiftsstaden Viborg, S. 260.
3) H. Dahlerup, Manager Klosters og Byes Historie. S. 186.
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Brevbefordringen. At Eneretten var en Nødvendig
hed for at sikre saadanne Posters Bestaaen, ser man 
af en til Kongen fra Stiftsbefalingsmanden over Fyn 
i 1711 indkommen Ansøgning om, at der maatte op
rettes en offentlig Bipost mellem Assens og Middel
fart, da Magistraten i sidstnævnte By havde klaget 
over, at Indvaanerne af pur Modvillighed ikke mere 
vilde sende deres Breve med det ridende Postbud, 
som Byen i lang Tid havde holdt, men lode Brevene 
gaa over Fredericia til Assens, saa at det ikke kunde 
betale sig at holde et Postbud1).

Foruden den Løn, der var tillagt Postmestrene, 
havde de en ikke ubetydelig Fordel ved at være 
fritagne for Skat og Tynge, og for mange af Post
mestrene var dette maaske den væsentligste Indtægt. 
Hvilken Rolle Skattefriheden spillede, ser man af en. 
Sag angaaende Postmesteren i Bogense. I 1707 ind
gav nemlig Byfogden her paa Borgerskabets Vegne 
en Ansøgning til Kongen, om „at det Byen paa- 
byrdede og ufornødne Postvæsen maatte ophøre og 
dem tillades et eget Postbud som tilforn at bruge 
og af Byen lønnes“, hvilken Ansøgning var foran
lediget ved, at Postmesteren Jørgen Wederchinchr 
der drev den største Næring i Byen, fordrede Frihed 
for Skatter m. m.2). Fru Krag fik i den Anledning 
gjentagne Paamindelser af Kongen om at dimittere 
Wederchinch fra Embedet og beskikke en anden, 
som ikke fordrede Skattefrihed, eller, dersom dette 
ikke lod sig g]øre, da at lade det blive „som tilforn

x) Kgl. Anordninger i Postvæsenet.
2) Kgl. Anordninger i Postvæsenet.
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med et Postbud“1). Wederchinch vedblev imidlertid 
at være Postmester og maa være gaaet ind paa at 
betale Skat. I en Ansøgning af 18. Marts 1711 op
lyste han, at han havde været Postmester i Bogense 
siden 28. Februar 1705 og ladet Posten expedere til 
Odense med en ridende Postillon 2 Gange om Ugen. 
Postvæsenet dér indbragte nu 200 Rdl. om Aaret, 
og da han aldrig havde nydt nogen Løn eller Fri
heder som andre Postmestre, men kun havde sat 
Penge til af sine egne Midler for at bringe Post
væsenet i Orden, ansøgte han nu om Løn2).

De agende laalandske Postbude betalte en aarlig 
Afgift til Postkassen mod at de selv beholdt Portoen 
for de Forsendelser, de befordrede. I en Bestalling 
af 23. Januar 1686 for en agende Post mellem Kjø- 
benhavn og Laaland fastsattes det, at han for sin 
Tjeneste skulde nyde og oppebære den Fragt af 
Penge, Pakker og andet, som ham af en eller anden 
blev leveret og betroet at føre, „som hidindtil har 
været brugeligt, og hans Formand før ham nydt og 
bekommet haver“, hvorimod han aarlig skulde svare 
og betale til Postkassen 40 Rdl. Samme Bestemmelse 
findes i en Bestalling af 1. August 1706, med Und
tagelse af, at Afgiftens Størrelse her ikke nævnes, 
hvorimod der henvises til, hvad Postreglementet i 
saa Henseende tilholder3). I 1711 betalte disse Bude 
ondnu en aarlig Afgift af 40 Rdl.

Messagererne, der førte Person- og Pakkeposten 
imellem Kjøbenhavn og Hamborg, bleve vel ansatte

’) Sjæll. Tegn. 1707, Fol. 225. Fynske & Smaal. Tegn. 1708, Fol. 7. 
2) Kgl. Anordninger i Postvæsenet.

Kgl. Anordninger i Postvæsenet.
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af Postdirektørerne, men synes ellers at have staaet 
temmelig uafhængige af disse, om de end vel have 
været deres Kontrol undergivne. Herfor tale flere 
Omstændigheder, bl. a. at det i en kgl. Forordning 
blev forbudt Messagererne at medtage Breve (jvfr. 
Side 152), et Forbud, som man skulde synes, at 
Postdirektørerne, saafremt de vare deres Foresatte, 
selv kunde udstede og ogsaa paasé blev overholdt. 
I 1703, da Fru Krag havde erfaret, at disse Bude 
(deres Antal angives da til 4), naar de paa Grund af 
Sygdom eller andet havde Forfald, lode andre rejse 
for sig og hertil endogsaa brugte Personer, som 
ikke vare danske Undersaatter, maatte hun, da hun 
ønskede at forhindre dette ved at beskikke edsvorne 
Reservebude, indhente Kongens Tilladelse hertil1). 
I en af Engberg og Rosenheim den 31. December 
1687 udstedt Bestalling for Kilian Drubin2) som 
agende Post mellem Kjøbenhavn og Hamborg hedder 
det, „at saasom velædle og velfornemme Mand Poul 
Drewitz har med fri Villie og velberaad Hu afstaaet 
sin Bestilling til ærlig velagte og velfornemme Mand 
Kilian Drubin, som tilforn i nogle Aar hans konge
lige Majestæt vor allernaadigste Herre og Konge i 
Skaane forrejste Bud allerunderdanigst har tjent og 
opvartet“, saa er bemeldte Drubin nu ble ven antaget 
og ordineret til tilligemed de andre 3 forordnede 
agende Bude at rejse mellem Kjøbenhavn og Ham-

x) Resolutioner 1703—4, Fol. 257.
2) Han var Bedstefader til den Kilian Drubin, der, efter ligeledes 

at have været agende Post, blev Parykmager og gjorde sig saa 
bemærket ved sine Avertissementer, at Holberg har fundet An
ledning til at omtale ham. (Sé Holbergs 126de Epistel, jvfr. 
P. M. Stolpe, Dagspressen i Danmark IV, 105 f.)
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borg. „Han maa som saadan ikke befatte sig med 
at føre nogen Breve, med mindre det kunde være 
en Advis Seddel, som fulgte med en Kjøbmands 
Pakke“. Der tales ikke i Bestallingen om nogen 
Løn, hvorimod det i den kongelige Konfirmation 
paa samme hedder, at han skal nyde det, som i 
„Postforordningen“ de agende Postbude for Med
førelsen af Passagerer, Penge og andre Varer er til
lagt1). Lignende Udtryk ere brugte i den kgl. Kon
firmation paa en af Gyldenløve den 28. Januar 1701 
udstedt Bestalling for Joachim Bewense til den første 
ledige Plads som agende Postbud2). I det for den 
sidste Del af Aaret 1711 aflagte Regnskab findes ej 
heller opført nogen Indtægt eller Udgift vedrørende 
disse Messagerer. Man fristes til at antage, at de 
kjøbte Retten til Embederne af Postdirektørerne, 
eftersom de vare besatte længe forinden de vare le
dige. Saaledes meddelte Fru Krag den 1. Maj 1704 
en Johan Zelling Bestalling som agende Post, i hvil
ket Embede han skulde succedere Johan Schoug, 
som imidlertid endnu ikke havde faaet nogen virke
lig Betjening. Bestallingen blev den 12. Januar 
1706 forsynet med kongelig Konfirmation3), hvilket 
vist ogsaa var temmelig nødvendigt, eftersom der 
var al Rimelighed for, at Embedet ikke blev ledigt,, 
medens Fru Krag endnu havde. Postvæsenet.

De Fordele, der opnaaedes ved Postforordningen 
af 1694, vare ikke ubetydelige. Til Postens Be-

x) Patenten 1687—88, Fol. 570.
2) Patenten 1701—2, Fol. 136.
3) Sjaell. Reg. 1706, Fol. 5.
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fordring mellem Kjøbenhavn og Hamborg maatte nu 
kun bruges 51 Timer, idet Posterne, der gik fra Ham
borg Tirsdag og Fredag Kl. 11 Em., skulde være i 
Kjøbenhavn henholdsvis Torsdag og Søndag Morgen 
Kl. 2 !). De jyske Posters Fordobling og Forandring fra 
agende til ridende var et væsentligt Fremskridt, 
og ved Biposterne havde de Kjøbstæder, der ikke 
berørtes af Hovedruternes Poster, faaet en regelmæs
sig og af Postvæsenet kontrolleret Forbindelse.

Da Forordningen udkom, var Moth Postdirektør, 
og Æren af denne maa derfor tillægges ham. Hans 
Styrelse af Postvæsenet synes i det hele, i det mindste 
efter at han var sat paa fast Gage, mere at have 
været præget af Bestræbelser for at skabe et godt 
Postvæsen end for, hvad senere var den fornemste 
Stræben, at forøge Indtægterne. Strax efter at han 
havde afsluttet den tidligere omhandlede Kontrakt 
med Gyldenløve, udgik der Kongebreve om at holde 
Veje og Broer, hvor Posten passerede, i god Stand, 
saa at Posten ikke blev opholdt2), og om at holde 
Urene i Kjøbstæderne i Orden, „da det er erfaret, 
at Sejerværkerne meget ulige og urigtige skal gaa, 
hvilket skal komme saa vel af Klokkernes Nach- 
lassighed som Sej er værkernes Udygtighed, hvorover 
Posten i sine Timer ikke lidet skal forvirres“ 3). Po
stens Afgangstid blev bestemt overholdt og Fristen 
for Indlevering af Breve til Forsendelse med Posten

Kopibog Nr. 1 over udgaaende Breve om Generalpostmester- 
skabet.

2) Sjæll. Tegn. 1696, Fol. 150.
3) Sjæll. Tegn. 1696, Fol. 151.
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til Hamborg om Aftenen fastsat til Kl. 6 1). (Tidli
gere var det Postmesteren tilladt at modtage Breve 
til Posten afgik.) Der findes heller ikke, medens 
Moth var Postdirektør, nogen Klage over Postvæse
net, og om man just ikke heraf tør slutte, at alt var 
i bedste Orden, eftersom den Stilling, Moth beklædte 
som Oversekretær, vel har medført, at eventuelle 
Klager leveredes ham og ikke officielt expederedes 
til ham i hans Egenskab af Postdirektør, saa er der 
dog saa meget andet, der taler for, at han har for- 
staaet at holde god Orden. De senere hyppige Skri
velser til Amtmændene og Magistraterne angaaende 
Forsinkelser af Posten, der oftest synes fremkomne 
som Følge af, at den ene skød Skylden paa den an
den, kendes ikke under Moth, hvilket taler til For
del for hans Styrelse.

Ikke saa snart er Moths Navn ophørt at være 
knyttet til Postvæsenet, før Paamindelser fra Rege
ringen om at sørge for Postens rettidige Afgang og 
Ankomst blive almindelige. I 1702 klagedes der 
over, at Posten kom for sent baade til Kjø benhavn 
og Hamborg, „hvilket for en stor Del skal komme 
af Skippernes og deres Baadsfolks Vanartighed og 
Skj ødesløshed, at de efter Passagerer og mageligt 
Vejr skal bie.“ Magistraterne i Korsør, Nyborg og 
Assens samt Amtmanden i Haderslev fik i den An
ledning Ordre til alvorligt at tilholde Færgefolkene 
uden Ophold at overføre Posten, hvilket kun maatte 
undlades i meget haardt Vejr. Skulde Vinden være 
kontrair eller Vejret stille, skulde en Baad med be-

J) Sjæll. Tegn. 1696, Fol. 157.
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hørige Baadsfolk ufortøvet forskaffes. Overtrædelser 
skulde strax indberettes og den første vilde blive 
exemplarisk afstraffet1). Stort synes denne Trusel 
ikke at have hjulpet; i 1704, efter at Giese var ble
ven Direktør, klagedes der atter over, at Posten fra. 
Hamborg kom for sent til Kjøbenhavn 2). I 1700 
gjorde man Alvor af Truselen om Straf overfor 
Færgefolkene, idet en Skipper i Nyborg som sigtet 
for at være Skyld i Postens langsomme Befordring 
over Bæltet den 5. December blev arresteret af Fru 
Krags Fuldmægtig Johan von Poppe. Den 9. Januar 
1707 indgav han en Ansøgning til Kongen, hvori 
han paastod, at han var uskyldig i Forsinkelsen, da 
det den paagjældende Dag havde været haardtVejr, 
og fremlagde Vidnesbyrd herfor3). Først den 5. 
Marts, altsaa 3 Maaneder efter hans Arrestation, re
solverede Kongen, at han skulde løslades 4).

I 1708 klagedes der atter over Postens Fart 
over Bæltet. Magistraten i Korsør gjorde Indberet
ning om, at Postjagten, som den 1. Januar Kl. 6 
Em. gik fra Nyborg og først den 2. Kl. 3 Em. kom 
til Korsør, havde haft Heste og Vogne ombord. 
Fru Krag fik derfor Befaling til strængt at forbyde 
sligt, da det var til Hinder for Sejladsen. Dette var 
naturligvis et Skaar i Fru Krags Indtægter, og hun 
ansøgte ogsaa kort efter om Tilladelse til som hidtil 
med Post jagten at overføre Personer og Gods, som

!) Sjæll. Tegn. 1702. Fol. 406. Inland. Regst. 1702, Fol. 284.
2) Inland. Regst. 1704, Fol. 190.
3) Kgl. Anordninger i Postvæsenet.
4) Sjæll. Tegn. 1707, Fol. 42.
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kunde være i Skibsrummet, hvilket ogsaa blev hende 
bevilget1).

Fru Krags Bestræbelser gik i det hele kun ud 
paa at forøge Indtægterne, hvad man naturligvis ikke 
kan bebrejde hende, men de Forholdsregler, hun til 
den Ende traf, vare til stor Gene for det korrespon
derende Publikum. Hun indskrænkede sig ikke til 
at foranledige Forbudet mod Breves Forsendelse 
med Vognmænd eller rejsende indskærpet2), men 
med de Breve, der bleve betroede Postvæsenet, lod 
hun føre en skarp Kontrol. Biskop Bircherod op
lyser i sine Dagbøger, at et Brev, som han den 7. 
Juni 1704 fra Aalborg skrev til sin Moder i Odense, 
først naaede hende efter 3 Ugers Forløb. „Og gik 
det med andre Folks Breve ogsaa i disse Dage 
temmelig urigtigt til. Aarsagen sagdes derudi at 
bestaa, at Justitsraad Giese, som havde med Post
væsenet at bestille, lod undertiden i Haderslev Post
hus de Breve, som syntes noget tykke, arrestere og 
opholde, i Formening at flere Breve deri maatte 
være indlagte, som å part skulde betales; endog han 
ofte blev i saadanne sine Tanker bedragen“ 3). Lige
ledes beretter Bircherod, at Portoen for Hamborger
aviserne i 1704 forhøjedes til det dobbelte, hvilket 
havde til Følge, at han ikke abonnerede paa dem4). 
Hvad der skal forstaas ved, at Avisportoen for
højedes, er ikke ganske klart, eftersom denne var 
den samme som for Brevene, for hvilken ingen For-

1) Sjæll. Tegn. 1708, Fol. 353.
2) Sjæll. Tegn. 1705, Fol. 132. Inland. Regst. 1705—6, Fol. 200.
3) Bircherods Dagbøger ved Molbech, S. 445.
4) Smstd., S. 437.
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høj else fandt Sted. Det omtales som gammel Sæd
vane, at Postmestrene forhandlede udenlandske Aviser, 
hvilke de som et Akcidens fik portofrit, omtrent fra 
1703 dog med den Indskrænkning, at de skulde for
skrive dem hos en vis Person i Hamborg1). Maaske 
have Aviserne hos denne Person været dyrere, eller 
Portofriheden er bortfalden, hvorfor Aviserne ikke 
have kunnet leveres saa billig som tidligere, hvilket 
i Publikums Øjne er blevet antaget for en Forhøjelse 
af Portoen.

I 1710 klagede Kjøbmændene i Kjøbenhavn til 
Kongen over, at Postkontoret taxerede Brevene for 
højt, idet der undertiden maatte betales baade 20, 
24, ja 30 Sk. for ét Lod af Breve til Hamborg. De 
ansøgte om, at Portoen maatte blive betalt efter 
Vægt og ikke efter Antallet af Ark. Fru Krag, som 
fik Klagen til Erklæring, svarede, at naar Kjøbmæn
dene klagede over Taxten, saa klagede de over Hans 
Majestæts Postforordning, hvorefter Brevene bleve 
taxerede. Igjennem hele denne Sag skinner imidler
tid, at Fru Krag har fortolket Postforordningens Be
stemmelser til sin egen Fordel, og dette har for
modentlig Regeringen, der sendte hendes Svar til 
Politi- og Kommercekollegiets Erklæring, ogsaa 
indset2).

Over Postmesteren i Helsingør, David Fischer, 
klagedes der i 1701 og atter 1709, at han søgte at 
ruinere de andre Borgere, idet han ikke alene over-

x) P. M. Stolpe, Dagspressen i Danmark IH, 24.
2) Sjæll. Tegn. 1710, Fol. 482 og 624. Kgl. Anordninger i Postv. 

Kancelliets Arkiv, Skab 14, Pakke 127 i Geh. Ark.
13
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taxerede Brevene og ikke opslog Kartet eller paa 
Forlangende vilde fremvise det, men at han end- 
ogsaa aabnede Brevene, under Paaskud af, at de 
vare for lidet frankerede, alene for at faa at vide, 
med hvem der korresponderedes, for derved at drage 
Korrespondancen til sig. Første Gang ses der ikke 
at være gjort videre ved Sagen, anden Gang fik de 
Kommitterede ved Politi- og Kommercekollegiet Ordre 
til at optage Forhør over ham ’).

Med Embedsmændene, der havde Portofrihed i 
Tjenesteanliggender, aabnede Fru Krag, strax efter 
at hun havde overtaget Postvæsenet, en formelig 
Fejde. Da hun nemlig erfarede, at der gik Misbrug 
i Svang med disse Breve, lod hun udgaa Ordre til 
Postmestrene, at de uden videre skulde nægte 
Besørgelsen, naar der ikke blev betalt Porto. 
Det skal nu villig indrømmes, at Kontrollen med 
disse Breve maa have været højst vanskelig. Det var 
nemlig meget almindeligt, at Kongen, foruden de i 
Gyldenløves Bestalling nævnte Autoriteter, bevilgede 
forskj ellige Embedsmænd Portofrihed, ofte kun ved 
Korrespondance i bestemte Anliggender eller betingel
sesvis (saaledes havde f. Exp. Generalfiskalen Porto
frihed for sine Breve med den Indskrænkning, at 
han, naar han fik Penge for en Sag, skulde betale 
Porto), men en saa radikal Fremgangsmaade som 
den, Fru Krag brugte, kunde selvfølgelig ikke for
svares. Følgen heraf var naturligvis, at en Masse 
Klager strømmede ind til Regeringen. Fru Krags 
Erklæring over disse gik ud paa, at „Giese“ havde 
været nødt til at nægte Portofrihed for andre Breve

J) Sjæll. Tegn. 1709, Fol. 383. Kgl. Anordninger i Postvæsenet.
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end dem, „som med sær Frihed af Kongen vare 
forsynede“, da det bl. a. ved Gieses Rejse i Jylland 
var opdaget, at der fandt stort Misbrug Sted med de 
frie Breve, begaaet baade af de klagende Embeds- 
mænd og af Rentemestrenes Betjente. Rente
kammeret, som i Kongens Fraværelse besvarede Fru 
Krags Erklæring, lod hende vide, at hun ikke kunde 
formene nogen den dem af Kongen tilstaaede Porto
frihed. Fandt der Misbrug Sted, maatte de skyldige 
straffes efter Forordningen. I Anledning af, at hun 
i Erklæringen havde anført, at Embedsbrevene 
kunde sendes med Udridere, svaredes der hende, at 
disse, hvoraf der forøvrigt kun var faa, havde andet 
at bestille, og om at paalægge Sognefogderne Besør
gelsen kunde der ikke være Tale. Herfor maatte 
Fru Krag naturligvis foreløbig bøje sig. Et Cirku
lære til Postmestrene af 1. August 1704 paalagde 
dem, at de, indtil Kongen kom hjem, skulde lade 
det gaa paa forrige Maade1). Sagen sés dog ikke 
senere at være optagen, og dette vilde formodentlig 
heller ikke have ført til andet Resultat. Postforord
ningen skulde selvfølgelig efterkommes, men naar 
Overtrædelser bleve begaaede af Kongens egne 
Embedsmænd, bleve de næppe straffede. Da Kongens 
Guldsmed f. Exp. i 1705 havde sendt nogle Diaman
ter med den ridende Post til Hamborg og givet sine 
Korrespondenter Ordre til at tilbagesende dem paa 
samme Maade, og Diamanterne bleve anholdte, 
bevilgede Kongen, at samme Diamanter „maa og 
skal ham uden videre Ophold igjen gives“2).

x) Kgl. Anordninger i Postvæsenet.
2) Sjæll. Tegn. 1705, Fol. 76.

13*
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Fru Krags Bestræbelser for at forøge Indtægterne 
vare ikke uden Resultat. For den Tid, hun havde 
Postvæsenet, foreligger nedenstaaende Opgjørelse 
over dets Indtægter og Udgifter1), og heraf vil det 
ses, at Overskuddet under hendes Bestyrelse steg 
betydelig, om end en Del heraf maa tilskrives den 
større Benyttelse af Posterne.

Aar. Indtægt.
Udgifter til Post

mestrenes Løn, Ridter- 
ne og Tran spor terne.

Overskud.

Rdl. Sk. Rdl. Sk. Rdl. Sk.
1704 30,640 14 8,028 21 22,611 89
1705 32,680 14 9,394 31 23,285 79
1706 35,085 44 9,979 40 25,106 04
1707 35,277 30 10,150 28 25,127 02
1708 34,943 17| 10,537 26 24,405 87*
1709 36,519 Hl 11,126 09 25,393 02i
1710 41,695 19 11,485 38 30,209 77
1711 

tild 24. 
Septbr.

29,758 27 8,805 60 20,952’ 63

Ialt 276,598 1 81 79,506 61 197,092 20

For Resten af Aaret 1711 var Indtægten 10,960 
Rdl. 55 Sk. og Udgiften 3049 Rdl. 86 Sk., altsaa for 
hele Aaret Indtægt 40,718 Rdl. 82 Sk. og Udgift 
11,855 Rdl. 50 Sk. Overskuddet for Aaret 1711 var 
altsaa 28,863 Rdl. 32 Sk. Indtægt og Udgift fra 25. 
Septbr. til 31. Decbr. 1711, altsaa i 98 Dage, fordelte 
sig paa Postkontorerne saaledes:

x) Opgjørelsen findes i det Side 133 omtalte Skrift om Postvæsenet. 
Forfatteren oplyser, at denne Opgjørelse, der er meddelt ham 
af Etatsraad og Borgmester Schrøder, er udarbejdet af Chr. 
Erlund.
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Kjøbenhavn .....................
Roskilde..........................
Ringsted..........................
Sorø...................................
Slagelse.............................
Korsør.............................
Helsingør..........................
Nyborg.............................
Odense.............................
Assens..............................
Kolding.............................
Vejle................................
Fredericia.......................
Horsens.............................
Aarhus..............................
Randers.............................
Viborg.............................
Aalborg.............................
Ribe...................................
Varde................................
Ringkjøbing.....................
Haderslev..........................
Flensborg..........................
Rendsborg.......................
Itzehoe.............................
Glykstadt..........................
Altona.............................
Lybæk.............................
Hamborg..........................
Laalandske Bude............

Indtægt. Udgift.

Rdl.
3,704

179
191
53

197
74

475
222
485
135
202
45
82

171
275
163
213
437
115
35

5
160
695
339
197

8
85

390
1,590

21

Sk.
16
86
84
58

»
52
76
32
78
46
16
40
48
52
42
12
80
80
58
88
35
85
84
74
82
91
02
50
94
46

Rdl.
913
26
21
13

128
107
149
151
182
64
45
22
10
10
25
10
51
51
10
10

»
322
44

154
161

»
10
97

248
»

Sk.
86
81 i
46
41
84
371
67
911
481
42 
61>
79
71
71
74

»
24

I*
71
71

»
64
70i2
4012
09

»
71
60
62

»

Ialt. . . . 10,960 55 3,049 86

Saaledes som Postvæsenet ved Forordningen af 
1694 indrettedes, vedblev det i det væsentligste at 
bestaa i hele den Tid, vi her have at gjøre med. 
Befordringen af rejsende, der senere blev en saa. 
vigtig G-ren af Postvæsenets Virksomhed, var frem
deles overladt Vognmændene, undtagen paa Ruten
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Kjøbenhavn-Hamborg. I 1709 indrettedes der en 
foreløbig Personbefordring imellem Kjøbenhavn og 
Helsingør, idet Fru Krag ved Kongebrev af 4. No
vember 1709 fik Ordre til indtil videre at holde 24 
Rideheste, hvoraf 8 skulde være opstaldede i Kjøben
havn, 8 i Rungsted Kro og 8 i Helsingør. For Af
benyttelse af én af disse Heste, der skulde være til 
Brug for rejsende og til at sende Breve med, maatte 
der tages 2 Rdl., foruden at Postillonen, der altid 
skulde medfølge, skulde have 1 Mark i Drikkepenge. 
Befordringstiden mellem Kjøbenhavn og Helsingør 
fastsattes til 3 a 3l/2 Time1). Anledningen til denne 
Personbefordrings Oprettelse kan kun være Krigen 
med Sverrig, hvor mærkeligt det end synes, at Rege
ringen under saadanne Forhold ikke selv holdt 
Ordonnantser; Fru Krag fik nemlig i December 
Maaned Ordre til at sørge for, at Posten gik fra 
Helsingborg hver Søndag og Torsdag Morgen og 
altid med en Expresse blev sendt fra Helsingør til 
Kjøbenhavn, saa at Kongen hver Mandag og Fredag 
Morgen kunde have Efterretning fra Arméen. Saa- 
fremt noget extraordinært skulde forefalde, vilde 
Underretning blive afsendt fra Helsingborg med 
Expresbud, og naar uden paa Konvoluten var skre
vet „cito“, skulde Budet uden Ophold befordres. 
Betegnelsen „cito“ maatte dog ikke misbruges2). 
Efter Nederlaget ved Helsingborg og Krigens For
flyttelse til Tyskland blev denne ridende Befordring 
for rejsende ogsaa inddragen, men blev det befalet,

i) Sjæll. Tegn. 1709, Fol. 382. Kgl. Anordninger i Postvæsenet. 
Sjæll. Tegn. 1709, Fol. 411.
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at der i Stedet for „i disse Tider“ (herved sigtes til 
Pesten) skulde holdes en ridende Post1).

Foruden de Afbrydelser i Postgangen, som Kri
gene med Sverrig og Hertugen af Gottorp i denne 
Periode selvfølgelig have medført, bevirkede ogsaa 
den Pest, som rasede i Aarene 1710—11, at Post
gangen forstyrredes. I 1709, da den syd fra frem- 
trængende Pest havde naaet Danzig og flere Stæder 
ved Østersøen, fik Fru Krag Ordre til at sørge for, 
at alle Breve, som kom fra Polen, Preussen og Pom
mern, forinden de nedlagdes i Postsækken, bleve, saa 
vel ved Postkontoret i Lybæk som i Hamborg, røgede 
med en eller anden tjenlig Røgelse, og at Post
sækkene altid bleve forvarede med Malurt eller 
andre stærkt lugtende Urter. De agende Poster 
skulde det under Livsstraf forbydes at medtage 
nogen Person, som ikke havde Sundhedspas, og be
fordre Gods eller Pakker, om hvilke de ikke vare 
forvissede, at de kom fra sunde Stæder, og skulde 
de desuagtet svovles. Fru Krag skulde desuden „ved 
Posterne dagligen og allevegne fornemme, hvor nogen 
farlig smitsom Sygdom i Stæderne ved Østersøen 
antændes eller grasserer, saa vel som og hvorledes 
de til og aftage og saadant ved Gazetterne eller 
Aviserne saa vel i Kjøbenhavn som i Altona lade 
kundgjøre“2). Da Sygdommen senere udbrød i Sverrig, 
fik Fru Krag Befaling at tilholde vedkommende 
Postmestre at være meget forsigtige og ideligen til-

1) Sjæll. Tegn. 1710, Fol. 520.
2) Sjæll. Tegn. 1709, Fol. 267.
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skrive de Kommitterede ved Politiet og Kommercien 
de Underretninger, de fik herom1).

Da Pesten trods alle Sikkerhedsforanstaltninger 
alligevel i 1711 naaede Sjælland, hvor den først 
optraadte i Helsingør, der endelig i Maj Maaned blev 
afspærret, blev den ridende Post mellem Roskilde 
og Helsingør indstillet. Udvexlingen af Post mellem 
Kjøbenhavn og Helsingør foregik paa den Maade, 
at Brevene, efter først at være røgede, bleve ned
lagte i Postsækken, hvorefter denne paa en bestemt 
Tid af Dagen blev bragt 100 Skridt udenfor Afspær
ringen og henlagt paa et nærmere betegnet Sted. 
Her var Posten fra Kjøbenhavn alt aflagt af Budet 
derfra, og med denne skulde Budet fra Helsingør 
strax gaa tilbage. Naar han var naaet tilbage til 
Afspærringen, blæste han i sit Horn, og Budet fra 
Kjøbenhavn, der holdt Vagt i Afstand, afhentede da 
Sækken og bragte den til Kjøbenhavn2).

Da Pesten senere hjemsøgte Kjøbenhavn, fandt 
der dog ingen egentlig Afbrydelse af Postforbindel
sen Sted; kun den agende Post mellem Kjøbenhavn 
og Hamborg ophørte fra den 22. August og indtil 
Sygdommen var ophørt3). Lignende Forsigtigheds
regler som de ovenfor omhandlede ere formodentlig 
bragte i Anvendelse ved Forsendelse af Breve fra 
Sjælland til de øvrige Landsdele. Den Nedgang af

1) I denne Befaling kan man maaske søge Oprindelsen til den 
senere Generalpostdirektions Cirkulære af 25. Maj 1751, hvor
ved det paalagdes Postmestrene at indmelde til Direktionen 
»alt hvad mærk- eller skriveværdigt sig kunde hænde».

2) Sjæll. Tegn. 1711, Fol. 150.
3) Sjæll. Tegn. 1711, Fol. 815.
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ca. 1000 Bdl. i Indtægten for Aaret 1711 i Forhold, 
til Aaret 1710 maa vel tilskrives Pesten, om end 
Indtægten i 1710 var uforholdsmæssig stor sammen
lignet med Aaret 1709. Pesten antages at være 
begyndt i Kjøbenhavn i Midten af Juni og naaede 
sit Kulminationspunkt i Slutningen af August og 
Begyndelsen af September1).

Den 24. September 1711 vare de 8 Aar forløbne,, 
da Gyldenløves Arvinger i Henhold til det af Fru 
Krag udstedte Afkald skulde afstaa Postvæsenet til 
Staten. Under 6. Oktober s. A. fik derfor Fru Krag 
Ordre til at overlevere Postvæsenet med alle nød
vendige Underretninger til de Deputerede ved 
Generalkommissariatet, Amtmand over Vordingborg 
Amt, Gehejme- og Etatsraad Claus Henrich von 
Vier eg, og Gehejme- og Admiralitetsraad, Admiral 
Friderich Gedde, hvilke samme Dag fik kongelig 
Ordre til mod behørig Kvittering at annamme 
Generalpostmesterskabet med de dertil hørende og 
vedkommende Underretninger om Intradernes Beløb 
og Administrationen. Indtægten af Postvæsenet 
skulde, saalænge Pesten vedvarede i Kjøbenhavn, 
anvendes til de fattigste nødlidende samt de fattige 
syges Soulagement. Til at føre Indseende med 
Direktionen og Postmestrene blev beskikket Etats-

’) Dr. Mansa, der i sin Beretning om Pesten i Kjøbenhavn 1711 
anfører, at Pesten foraarsagede Hindringer for Postens regel
mæssige Gang, hvilke Hindringer han endogsaa anfører som 
den mulige Aarsag til Fru Krags Afstaaelse af Postvæsenet, 
oplyser ikke andre positive Afbrydelser i Postgangen end den 
agende hamborgske Posts foreløbige Indstilling (Hist Tidsskn 
1. R. III, 480, Anm.).
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Taad og Amtmand over Møens Amt Caspar Gotlob 
Moltke, medens Viereg og Gedde skulde forestaa 
Administrationen og modtage Intraderne i Henhold 
til de dem af Moltke meddelte Instruktioner. Over 
Hegnskaberne vilde der, efter at de vare reviderede, 
være at indhente Kongens Resolution1).

Afleveringen til Staten og Opgj øreisen med 
Fru Krag gik ikke for sig uden forskjellige smaa 
Konflikter, der just ikke synes at bekræfte Fru 
Krags Erklæring om, at hun med sin gode Vilje af
stod Postvæsenet. Afleveringen af de Postvæsenet 
vedrørende Dokumenter, hvoraf Kontrakterne om 
Postbefordringen og Oplysningerne om Funktionærer
nes Løn selvfølgelig vare af stor Vigtighed for 
Direktørerne at komme i Besiddelse af, trak hun i 
Langdrag under Paaskud af, at det ikke kunde ske, 
før Postmester Poppe, der som Feltpostmester var 
ved Arméen, var vendt tilbage, og først efter at Direk
tørerne havde henvendt sig til Kongen og derefter 
meddelt hende, at Postmester Lerche, efter hvad de 
havde erfaret, lige saa godt kunde foretage Af
leveringen som Poppe, fandt denne endelig Sted den 
3. December.

Skjønt Fru Krag skulde ophøre at nyde Ind
tægten af Postvæsenet fra 24. September, fik hun, 
som ovenfor oplyst, dog først den 6. Oktober Ordre 
til at aflevere det, og først den 14. November med
delte Direktørerne Postmestrene, at Postintraderne 
efter 24. September skulde indbetales til dem. 
Fru Krag, der hvert Kvartal modtog Regnskab og 
Intrader fra Postmestrene, havde imidlertid allerede

i) Sjæll. Tegn. 1711, Fol. 385 f.
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da modtaget disse for Juli Kvartal og derved oppe- 
baaret Indtægten fra 25. til 30. September. Men 
hun maa desuden have oppebaaret Intrader ogsaa 
efter denne Tid, thi af Regnskabet fra Postmesteren 
i Hamborg fremgaar det, at der af Intraderne ved 
dette Kontor fra 25. September til 31. December, 
der ialt havde udgjort 1590 Rdl. 94 Sk., var indbetalt 
til Fru Krag ikke mindre end 1190 Rdl. 72 Sk. Det 
Beløb, Fru Krag herefter skulde tilbagebetale, ud
gjorde 1357 Rdl. 761/2 Sk. Opgjørelse blev tilstillet 
hende den 18. Februar 1712, den 12. Marts blev 
hun erindret om at indbetale Beløbet, og den 6. 
Juni fik hun Svar paa en af hende indgiven Kontra
regning, hvorved hun havde forlangt sig godtgjort 
Udgifterne ved Postvæsenet fra 25. til 30. Sep
tember, skjønt de alt vare hende godskrevne i Op- 
gj øreisen, samt Erstatning for en Posthytte ved 
Vesterport og et gammelt Skab ved Postkontoret i 
Kjøbenhavn. Disse Fordringer bleve afviste. Med 
Hensyn til Posthytten ved Vesterport bemærkedes 
det, at det næppe kunde være hendes høje Naades 
Mening, at Kongen skulde betale for denne, der 
havde staaet dér i lang Tid1) og maatte henregnes 
til de Ting, som skulde overleveres; den samme Be
tragtning maatte gjøres gjældende med Hensyn til 
det gamle Skab, om hvilket hun imidlertid, hvis det 
endelig skulde betales, maatte henvende sig til 
Postmesteren.

x) Denne Posthytte var formodentlig indrettet til Ophold for Po
stillonen og Hestene, som bragte Posten fra Hamborg, der or
dinært skulde ankomme Kl. 2 Nat, altsaa naar Porten var 
lukket. Det skal da have været Brug at hejse Postsækkene op 
over Volden ind i Staden.
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Mod denne Afgjørelse ses Fru Krag ikke at have 
protesteret, og den 11. Juni blev det meddelt hende, 
at Kongen den 8. Juni havde resolveret, at der af 
Generalpostamtets Kasse skulde betales hende de 
12,000 Rdl., som Gyldenløve i sin Tid havde betalt 
Klingenberg og som ved eventuel Afstaaelse af Post
væsenet vilde være at tilbagebetale *).

Hermed var det danske Postvæsen overgaaet til 
Staten, i hvis Besiddelse det siden den Tid har 
været. Da Ulrich Christian Gyldenløve, der besad 
det norske Postvæsen, som han i de sidste Aar lod 
bestyre at Postinspektør Søren Madsen Borthus, den 
8. December 1719 afgik ved Døden uden at efter
lade sig Livsarvinger, hjemfaldt ogsaa dette til 
Kronen og blev i Henhold til kongelig Resolution af 
30. December 1719 underlagt den daværende 
Generalpostdirektør iDanmark, GehejmeraadMunnich2). 
En kongelig Resolution af 12. Maj 1696, hvorved 
det var bestemt, at Christian Gyldenløve skulde have 
det norske Postvæsen tilligemed det danske, dersom 
Broderen skulde dø først og uden Livsarvinger3), 
var siden Christian Gyldenløves Død betydningsløs.

Ved Kongebrev af 27. Februar 1712 var det 
meddelt Fru Krag, at Kongen havde tilstaaet hende 
en aarlig Pension af 4000 Rdl., hvilke hun skulde 
anvende til sine Børns Underholdning, indtil de 
bleve myndige, efter hvilken Tid Pensionen skulde 
tilfalde hendes ældste Søn. Under 8. Januar 1723

*) Kopibøger over udgaaende Breve om Generalpostmesterskabet 
Nr. 1, Journ. Nr. 3, 8, 51, 53, 208 og 252. Nr. 2, Joum. Nr. 
73 og 77.

2) N. kgl. Saml. Nr. 778 in 4to.
3) Norske Reg. 1696, Fol. 347.
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bevilgede Kongen derefter, at den ældste Søn, Grev 
Christian Danneskjold-Samsø og hans ægte mandlige 
Descendenter maatte nyde aarlig disse 4000 Rdl. 
som Refusion for Generalpostamtets Afstaaelse, og 
at efter hans mandlige Linies Afgang Pensionen 
maatte overgaa til hans Broder Frederik eller hans 
ægte mandlige Descendenter. Efter at Grev Chri
stian Danneskjold-Samsø i 1728 var afgaaet ved 
Døden og Nydelsen af Pensionen overgaaet til hans 
Søn Frederik Christian, der da var 6 Aar gammel, 
blev der fra 1729 at regne i Pensionen afkortet 
Halvparten, hvilket i Følge Kammerkollegiets Skri
velse af 11. Januar 1729 skete „i Henseende til den 
betydelige og grusomme Ildsvaade, hvormed Kjøben- 
havn var bleven hjemsøgt samt den Hjælp, som 
Kongen drager saa kjærlig Omsorg for, saa vel som 
ogsaa Hen Afgang i Kongens Indtægter derved 
foraarsages“. Imod denne Afkortning, der kun 
skulde vare saalænge „til Tidernes Besværlighed sig 
igjen forandrede“, protesterede Formynderen, Grev 
Frederik Danneskjold-Samsø, men uden Resultat. 
Efter Frederik IVs Død gjorde han imidlertid atter 
Forestillinger og denne Gang med bedre Held, idet 
Christian VI under 12. April 1732 forlenede Grev 
Frederik Christian Danneskjold-Samsø og hans ægte 
mandlige Descendenter med Grevskabet Løvenholm, 
saaledes at dette i Tilfælde af hans Linies Afgang 
skulde overgaa til hans Broder Ulrich Adolph, even
tuelt til hans Onkel og Formynder Grev Frederik, 
mod at Bevillingen angaaende den aarlige Refusion 
tilbageleveredes og aldeles ophævedes ’).

*) N. kgl. Saml. Nr. 778 in 4to.
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Den svenske Post igjennem Danmark.

Den Post, som det ved den brømsebroeske 

Fredstraktat var blevet tilladt Sverrig at lade pas
sere igjennem Danmark til og fra Hamborg, vedblev 
fremdeles at have sin Gang, selvfølgelig afbrudt un
der Krigene med Sverrig. Det synes som om denne 
Post, skjønt aldeles uafhængig af det danske Post
væsen, har staaet under Klingenbergs Tilsyn, medens 
han var Generalpostmester. Da saaledes Frederik 
III ved sit Manifest af 1. Juni 1657 havde erklæret 
Sverrig Krig, fik Klingenberg den 3. s. M. Ordre 
til at lade denne Post saa vel fra Hamborg som fra 
Sverrig anholde og Brevene forsegle og tilskikke 
Kongen, hvilket ogsaa skete, og fik Befalingsmændene 
paa Nykjøbing og Kronborg Ordre til paa Klingen
bergs Begjæring at være ham behjælpelige hermed J). 
Senere sés ogsaa Ordrer, vedrørende denne Post, at 
være meddelte gjennem Klingenberg2).

’) Sjæll. Tegn. 1657, Fol. 79, P. W. Becker, Samlinger til Dan
marks Historie under Frederik IU I, 375.

2) Becker, anf. St, II, 38.
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Fra Begyndelsen af har denne Post vistnok lige
som de danske været gaaende, men er senere bleven 
forandret til agende. Efter Fredsslutningen i 1660,. 
da Posten atter var begyndt at gaa igjennem Dan
mark, forsøgte Sverrig at erholde Tilladelse til at 
fremføre den ridende, hvilket imidlertid ikke lyk
kedes. Af de Forhandlinger, som den svenske Ge
sandt i Kjøbenhavn, Gustav Duvall, herom førte 
med den danske Regering, fremgaar det tydelig, 
at det var Klingenberg, der satte sig herimod. Ge
sandten blev afvist med den Bemærkning, at Post
væsenet var et Regale, og at man ikke godt kunde 
gjøre nogen Forandring heri, men dersom Sverrig 
vilde benytte den danske Post, stod denne til Tje
neste. Det hjalp ikke, at Gesandten protesterede og 
mente, at det kunde være Danmark lige meget, om 
man spændte Hestene for en Vogn eller lod en Po
stillon ride dem, eller henviste til den norske ridende 
Posts Gang igjennem Sverrig; man vilde ikke give 
Tilladelsen, og den norske Post kunde umulig age. 
I en af sine Indberetninger til Carl XI siger Ge
sandten, at den, der var mest imod den svenske ri
dende Post, var Kansler Reedtz, der i Særdeleshed 
var af Klingenberg indtagen. Sidstnævnte havde 
stillet saadanne Betingelser, at Sverrig umulig kunde 
gaa ind paa dem, hvorfor Gesandten, da han anden 
Gang blev henvist til Klingenberg, havde svaret, at 
Kongen af Sverrig ej havde nødig at bruge en an
dens Tjener, da han jure et vi pactorum havde Ret 
til at holde sin egen1).

J) Sjæll. Tegn. 1661, Fol. 139. P. W. Becker, anf. St., I, 228 f.r 
238 f., 241, 244.
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Posten, der saaledes vedblev at være agende, 
gik over Kjøbenhavn og Helsingør indtil 1668, da 
det bestemtes, at den skulde gaa direkte fra Ros
kilde til Helsingør, hvilken Vej den en kort Tid, 
medens der i 1664 var Pest i Hamborg, havde fulgt1). 
Posten medførte ikke alene Breve, men ogsaa Pakker, 
hvilket bl. a. fremgaar af en Klage fra den svenske 
Gesandt over, at man i Assens havde fordret Told 
af de Pakker, den svenske Post førte igjennem Dan
mark fra Hamborg2). Ogsaa Passagerer maa Posten 
have medført, thi i November 1669 blev den ikke 
langt fra Hamborg overfaldet af 4 Røvere, hvorved 
Postbudet og en svensk Kjøbmand bleve skudte, me
dens 3 andre rejsende undkom efter at have dræbt 
en af Røverne. Et lignende Overfald, hvorved alle 
Breve og Pakker bleve Posten frarøvede, havde fun
det Sted mellem Hamborg og Oldesloh i samme Aars 
September Maaned3).

Efter at Posten under Krigen havde været af
brudt, blev der i Oktober 1679 givet Tilladelse til 
at den atter maatte passere igj ennem Danmark, men 
herefter kun førende én Vogn og ingen Passagerer, 
Penge eller Varer, men alene svenske Breve4). Trods 
denne Indskrænkning i Tilladelsen medførte Posten 
alligevel flere Vogne og tog Passagerer med, hvorfor 
det blev paalagt Magistraterne i Overtrædelsestilfælde 
at anholde Posten5). Dette blev ogsaa i Marts 1680

1) P. W. Becker, anf. St., II, 38, 243.
2) Sjæll. Tegn. 1662, Fol. 268.
3) Inland. Regst. 1669, 23/9, i6/n Og 20/il, Becker, anf. St., II, 264, 

275, Bircherods Dagbøger ved Molbech, S. 125.
4) Sjæll. Tegn. 1679, Fol. 201. 
*) Inland. Regst. 1679, 25/n.
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bragt til Udførelse i Flensborg, hvor ikke alene 
Postbudet og de Pakker, han medførte, men tillige 
2 Passagerer bleve arresterede. Passagererne bleve 
dog efter kgl. Ordre „for denne Gang“ løsladte, me
dens Pakkerne bleve holdte tilbage]). Dette har 
formodentlig fra S verrigs Side givet Anledning til 
Forhandlinger, der have ført til, at man i August 
1680 bevilgede den svenske Post at medføre 2 
Vogne og derpaa have svenske Passagerer, medens 
det fremdeles var den forbudt at føre Pakker eller 
Kjøbmandsgods2). Ikke desto mindre tillode de 
svenske Bude sig baade at føre flere Vogne og at 
tage alle mulige Passagerer, saa vel i Hamborg som 
undervejs, og at befordre Pakker og Varer, hvorfor 
de danske Bude i 1682 indgave en Klage, hvori de 
oplyste, at den svenske Post ved alle mulige Midler 
søgte at fravende dem Passagerer. Et Kongebrev 
til Magistraterne i Haderslev, Flensborg og Rends
borg bestemte derfor, at naar den svenske Post an
kom og havde overtraadt Forbudet, skulde den have 
Lov at gaa videre med de Passagerer, som vare 
svenske Undersaatter, hvorimod andre Personer samt 
Pakker og Varer skulde holdes tilbage. Denne Be
stemmelse fik tillige Klingenberg Ordre til at lade 
kundgjøre i alle Posthuse, saa at ingen kunde und
skylde sig med Uvidenhed3).

De til Befordringen nødvendige Heste og Vogne 
paahvilede det Vognmændene at afgive, formodentlig 
imod en ringere Betaling end til andre rejsende;

Inland. Regst. 1680, 13,3.
2) Inland. Regst. 1680, H/s.
3) Inland. Regst. 1682, u/4.

14
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thi efter at den svenske Gesandt i 1686 havde klaget 
over, at man i Kjøbstæderne hindrede Postens Gang, 
idet man leverede saa slette Heste, at Posten, naar 
Vejene vare daarlige, brugte 4 a 5 Timer til Milen, 
blev det befalet Kjøbstæderne i Sjælland og Fyn at 
skaffe den svenske Post gode Heste og Vogne for 
billig Betaling1), hvilket Aaret efter blev indskærpet 
flere af disse, samtidig med at der for Overtrædelse 
heraf blev fastsat en, Christianshavns Kirke til
faldende, Bøde af 10 Rdl.2).

En ridende Post vedblev fremdeles at være 
Gjenstand for S verrigs Ønsker, men Frygten for, at 
en saadan skulde fravende den danske Post Be
sørgelsen af Brevene, hvilken Frygt forøvrigt senere 
viste sig ikke at være ugrundet, var vel Aarsagen 
til, at man ikke vilde give Tilladelsen. I 1687 til- 
lode de svenske Bude sig i nogen Tid paa egen 
Haand at bruge Rideheste mellem Hamborg og 
Haderslev, hvorover de danske Postdirektører be
sværede sig, og det blev derfor paalagt Magistraterne 
i Slesvig og Holsten at erkyndige sig om, hvem der 
leverede disse Heste, for at de kunde blive ansete 
med Straf herfor, ligesom det skulde paasés, at sligt 
ikke oftere fandt Sted3).

Det lykkedes dog omsider S verrig at sætte sine 
Ønsker om en ridende Post igjennem, som det synes 
under Trusel om at forbyde den norske Posts Gang 
igjennem Sverrig. I et Kongebrev af 1. Januar 1689 
til Postdirektørerne hedder det nemlig, at Kongen

1) Sjæll. Tegn. 1686, Fol. 435.
2) Sjæll. Tegn. 1687, Fol. 269. 

Inland. Regst. 1687—88, Fol. 220.
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har bevilget Hans Majestæt af S verrig at lade en 
ridende Post gaa fra Helsingør igjennem Sjælland 
og Fyn samt Slesvig og Holsten, eftersom det er til- 
kj endegivet, at danske Majestæts Breve fremdeles 
maa gaa uhindret igjennem Sverrig til Norge1). 
Posten havde kun Tilladelse til at passere én Gang 
ugentlig Tour og Retour, men senere hen gik den, 
uden at der dertil var erhvervet nogen Tilladelse, 2 
Gange ugentlig, ligesom den heller ikke lod være at 
medtage Breve, som det tilkom det danske Postvæsen at 
besørge. Af et Kongebrev af 10. Maj 1704 til den 
danske Envoyé i Stockholm, Justitsraad Grüner, 
synes det at fremgaa, at Sverrig endogsaa har gjort 
Fordring paa, at Breve fra Danmark til Sverrig 
skulde forsendes med den svenske Post, som gik 
igjennem Danmark. Det paalægges nemlig i dette 
Brev Grüner at klage til den svenske Generalpost
direktion over, at det ikke er muligt at erholde 
Porto for de ufrankerede Breve, som enten fra Dan
mark eller fra fremmede Steder sendes til Sverrig, 
og hedder det derpaa: „Men dersom dig derved 
skulde møde det Obstaculum, at de, som paa Sverrig 
korrespondere, deres Breve ligesaa vel med de 
tvende svenske ridende Poster, som tvende Gange 
hver Uge Vort Land Sjælland passere (ihvorvel 
ikkun den éne af Os allernaadigst er aggreeret) 
kunde bestille, saa falder dog saadant af sig selv, 
naar i Consideration tages, at de fra Holland, Eng
land og andre fremmede Steder i det kongelige 
danske Posthus i Vor Stad Hamborg med den danske

i) Sjæll. Tegn. 1689, Fol. 6.
14*
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Post maa blive befordret; foruden det korrespondere 
og VoreUndersaatter paaSverrig, som ligesaavel ere 
forpligtede, deres Breve til Helsingør med den danske 
Post at sende, som de svenske Underdaner lade deres 
med den svenske Post gaa til fornævnte Helsingør“1).

Under 13. April 1708 blev der udstedt et almin
deligt Forbud mod at sende Breve med den svenske 
Post, som gik igjennem Danmark og Fyrstendøm
merne. Overtrædelse heraf skulde straffes med 
Mulkter, første Gang 2 Rdl., anden Gang 10 Pdl., 
men den, der tredie Gang overtraadte det, skulde 
være Generalfiskalens Tiltale undergiven, „som den 
der modvillig Vort Mandat overtræder“2).

1) Sjæll. Tegn. 1704, Fol. 352.
2) Sjæll. Beg. 1704, Fol. 520.
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Nr. 1.

Forordning’
om

Post-Bndde.

VVi Christian dend Fierde, med Guds Naade, Danmarckis, 
Norgis, Wendis oc Göttis Konning, Hertug vdi Sleszuig, Hol
sten, Stormarn oc Dithmarsken, Greffue vdi Oldenborg oc Del
menhorst 2c. Giøre alle Witterligt, at efftersom Wi Naadigst 
for gaat anseet haffue, Ordinarie Budde offuer alt vort Rige 
Danmarck at anrette, Da haffue Wi derforre eractet at være 
fornøden, forbe= Budde oc deris Breff-Pendinge belangende, 
en huer til effterretning denne voris Forordning at lade vd- 
gaa, huor efter Alle oc huer vedkommer, sig haffuer at rette 
oc forholde. Giffuet paa Vort Slot Kiøbenhaffn dend 24. De- 
cembris, Anno 1624.

1.
Borgemestere oc Raad vdi vor Kiøbsted Kiøbenhaffn, 

skulle tilnefne 4 Kiøbmend, en af det Iszlandske, en af det 
Ostindiske, en af Klæde Compagniet, oc en af Silcke Com- 
pagniet, Huilcke fire Kiøbmend med Postmesterne, Bud oc 
Postene, skulle haffue Indseende, at de holdis ved lige, Lønis 
oc tilholdis at giøre huis Ret er. Same Kiøbmend kunde oc 
Afsette de Budde som forsømelige befindis, oc andre igien 
tilordne, Dog Postmesterens Forandring naar behoff giøres, 
skal skee af dennem med Voris eller voris Statholders Raad 
oc Beuilling.
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2.

Postmesteren (huilcken saa vel som Buddene beædigis) 
skal være en ædru oc flittig Mand, som ingen anden stor 
håndtering drifuer; hånd skal Formiddag lade sig befinde paa 
Børsen fra Ni til Ti, oc Efftermiddag, fra Tre til Fire, oc 
der forrette, leuere oc antage huis Breffue forekommer.

3.

Andre tider skal Postmesteren, mesten lade sig hjemme 
befinde, oc til en Dør-tafle lade vdhenge en huid Hest, med 
en blaa Rytter paa.

4.

Paa voris Breffue som Wi Naadigst forskicke, skal hånd 
holde rictig Bog oc med dennem lade Buddene (saa vel de 
Hamborger Budde som andre) sig rictig Recepisse ved dag 
Datum oc Numer igien tilstille eller tilskicke, oc saadanne 
Recepisse foruare oc der aff gienpart, vdi vort Cantzelie ind- 
skicke.

5.

Voris Breffue skulle vdi Skriffuerstuferne, paa voris Læne 
huor Veien fremfalder leueris; huor paa Skriffueren skal for- 
plict være at gifue recepisse ved dag oc datum oc om vden 
paa Pacqvetet befindis andre Læne eller Steder at være an- 
tegnede, da skal Skriffueren om Lensmanden icke tilstede er, 
Pacqvetet obne, oc it huert der vdi befindis, forskicke paa 
sine Steder med visse Bud, som hånd vil ansuare.

6.

Paa alle andre Breffue hånd Andtager oc Forskicker, saa 
oc de Buddene hannem lefuere, skal hånd i lige maade holde 
rictig Bog, ved dag dato numero oc Mercke, saa oc til oc fra 
dennem de forskickis; Selff skal hånd med numero tegne de 
Breffue hånd Buddene lefuerer, lige effter som de hannem 
ind andtuordis.
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7.
Postmesteren skal haffue flitig Indseende, at ingen 

Breffue forskickis ved Wognmænd eller andre Fremmede 
Budde, meden allene ved de Ordinarie Budde.

8.
Buddene skal hånd tilholde paa visse Dag oc Klockeslet 

at Affreise, (saa vitt Fergestederne icke forhindre) oc huercken 
selff eller andre tilstede, dennem Ringiste tid at opholde 
nogen til vilge, huo det oc være kand.

9.
Omgaais nogit Bud wtroligen med Breffue eller Andet, 

eller oc findis Forsommelig, da skal hånd strax de fire For
ordnede Kiøbmend der om Atuare som samme Budde skulle 
lade straffe oc staa til Rette som vedbør.

10.
Hamborger Buddene skulle Reise paa Medelfard, Kolding 

oc Itzehoe; vdi Kolding skulle de til Postmesteren de Judske 
Breffue leffuere, som enten fra Kiøbenhaffn, Hamborg eller 
andre Steder paa Veien komme, saa oc aff hannem de Judske 
Breffue som enten til Kiøbenhaffn, Hamborg eller nogen 
anden Sted paa Veien skulle leffueris anamme.

11.
Huis Breffue Affsidis vdi Fyen, eller Nør vdi Judtland 

Affsidis fra Wiborg skulle forskickis, de skulle til Landstings 
Skriff nerne vdi Wiborg oc Ottensehe leffueris, som paa Bre- 
fuene skulle holde Baag som forbemelt, oc dennem bestille; 
Huorforre huer dennem Aarligen noget, en Tiener med at 
lønne skal tilleggis.

12.
Fra Kiøbenhaffn gaar Lollandske Fodbudde paa Nagskouff, 

i gi en nem Kiøge, Tryggeuelde, Næsted, Vordingborg, Nykiøbing 
oc Mariboe.
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13.
De Blegindske Budde fra Kiøbenhaffn paa Christianopel, 

gemmel Malmø, Lund, Christianstad, Sølffuisborg oc Rundebye.

14.
De Hallandske Budde fra Kiøbenhaffn paa Warberg, 

gemmel Helsingør, Laugholm, Halmsted oc Falckenberg.

15.
Holdis der foruden Ordinarie Fodbudde fra Kiøbenhaffn 

til Helsingør.

16.
Saa oc it Fodbud fra Kiøbenhaffn, gemmel Roeskild, 

Holbeck, til Kalingborg.

17.
Dernest tuende Fodbudde fra Koldiog paa Aalborg (huor 

fra de aff Wendsynsel oc dend egns Breffue forskickis) gemmel 
Snee oc Wiborg.

18.
Der foruden tuende Fodbudde fra Kolding, gemmel Weile, 

Horsens, Skanderborg oc Aars til Randers.

19.
Oc for det sidste, it Fodbud mellem Ribe oc Kolding. 

Oc skulle alle forbemelte Budde offuer alle Fergesteder oc 
Pramsteder fri Offuerføris.

20.
Alle Buddene skulle vdi it Losemente vdi huer Bye, 

(som vdi huer Kiøbsted skal aff Borgemestere oc Raad Anuises 
hos en god ædru oc flittig Dannemand, som forbemelte Borge
mestere oc Raad det selff ville forsuare) inddrage, huor der 
skal vdhenge en huid løbende Hest. Werten der sammested 
skal dennem leffuere huis Breffue (med Betalingen derfore) 
hannem tilskickis, oc forbemeldte Budde betrois at fremføre,
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eller oc paa Veyen at forrette, oc aff dennem Annamme huis 
Breffue de haffue som vdi Egnen skulle forskickis, oc der- 
forre nyde Tredie deel aff de Breffue Penge, hånd selff dennem 
tilstiller, oc om hånd ingen Borgerlig Næring bruger, være 
fri vdi Fredstid for Borgerlig Skat oc Thynge, Oc skal hånd 
holde rictig Baag paa huis Breffue han nem tilstillis oc hånd 
fremdelis forskicker. Dog belangende de Breffue som vdi 
dend Bye leffueris huor Buddene gemmel drage, dennem 
skulle de selff offuerleuere til dennem Opskriftten formelder, 
eller i deris Huse om de icke tilstede ere.

21.

Om

Budde Løn oc Breffue Pendinge.
Hamborger Buddes

Breffue-Pendinge aff et Breff, som er et halff Arck.

Fra Kiøbenhaffn til Roeskild, Ringsted, Slagelse oc
Korsør........................................................................ 3 Sk.
for dubbelt breff, som er et heelt Arck.............. 5 —

Til Nyborg, Othense, Medelfart for huert Enckelt Breff 5 —
for dubbelt Breff....................................................... 8 —

Til Kolding, Hadersleff, Flensborg, for huert Enckelt
Breff............................................................................. 6 —
dubbelt Breff............................................................. 9 —

Til Gottrop, Rensborg, Itzehoe oc Hamborg for enckelt
Breff.......................................................................... 8 —
dubbelt Breff............................................................. 12 —

Rethour.
Fra Hamborg, Itzehoe, Rendsborg oc Gottorp, enckelt

Breff........................................................................... 3 Sk.
dubbelt Breff............................................................. 6 —

Flensborg, Hadersleff, Colding, huert enckelt Breff . . 5 —
dubbelt Breff............................................................. 8 —

Medelfard, Othense til Nyborg huert enckelt Breff . . 6 —
dubbelt Breff............................................................. 9 —
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Korsør, Slagelse, Ringsted, Roeskilde oc Kiøbenhaffn 
for huert enckelt Breff........................................... 8 Sk.
dubbelt Breff............................................................. 12 —

For Packeter oc andre Vare, efter Aduenant oc deris 
Verd, de Breffue som lengre skal forskickis, end paa Kiøben
haffn eller Hamborg, samme Breffae Pendinge skulle Buddene 
betalis strax, aff dennem der Brefuene Leuerer.

Laalandske Buddes
Breffue Pendinge.

Fra Kiøbenhaffn til Kiøge............................................. 4 Sk.
til Trygevelde........................................................... 5 —
til Nedsted oc Wordingborg.................................. 6 —
til Nykiøbing i Falster oc alle de Laalandske Steder 8 —

Rethour.
Fra Laaland oc Falster til Wordingborg igien...........  4 Sk.

til Nedsted oc Trygevelde....................................... 6 —
til Kiøge oc Kiøbenhaffn....................................... 8 —

Blegindske Budders
Breffue Pendinge.

Fra Kiøbenhaffn til Malmøe........................................... 4 Sk.
til Lund....................................................................... 6 —
til Christianstad......................................................... 8 —
til Sølffuidsborg......................................................... 10 —
til Rundebye.............................................................. 12 —
til Christianopel.......................................................... 16 —

Rethour.
Fra Christianopel til Rundebye...................................... 4 Sk.

til Sølffuidsborg......................................................... 6 —
til Christianstad......................................................... 8 —
til Lund .................................................................... 10 —

» til Malmøe.................................................................. 12 —
oc til Kiøbenhaffn..................................................... 16 —
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Hallandske Budders
Breffue-Pendinge.

Fra Kiøbenhaffn til Helsingør....................................... 4 Sk.
til Helsingborg oc Engelholm.............................. 6 —
til Laugholm............................................................. 7 —
til Halmstad............................................................... 8 —
til Falckenberg oc Warberg................................. 12 —

R ethour.
Fra Warberg til Halmstad ... .................................... 6 Sk.

til Laugholm............................................................. 7 —
til Helsingborg........................................................... 8 —
til Helsingør............................................................. 10 —
til Kiøbenhaffn......................................................... 12 —

Kallingborg Buds
Breffue-Penge.

Fra Kiøbenhaffn til Roeskild........................................ 4 Sk.
til Holbeck............................................................... 6 —
til Kallingborg ........................................................... 8 —

Rethour.
Fra Kallingborg til Holbeck igien................................ 4 Sk.

til Roeskild............................................................... 6 —
oc til Kiøbenhaffn .................................................. 8 —

Helsingørs Buds
B reffue-Pending e.

Fra oc til Helsingør aff huert enckelt Breff.............. 4 Sk.
aff dubbelt Breff...................................................... 6 —

For Packeter oc andre Breffue, gifuis effter advenant.

J ud ske Postbudders
Breffue-Pendinge. 

Imellem Golding oc Aalborg.
Fra Colding til Nørre Snee............................................. 6 Sk.

til Hald oc Wiborg .................................................. 8 —
til Aalborg. ................................................................ 12 —



222

Rethour.
Fra Aalborg til Wiborg oc Hald.................................. 6 Sk.

til Snee...................................................................... 8 —
oc til Colding........................................................... 12 —

Randers Budde.
Fra Colding til Weile....................................................... 4 Sk.

til Horssens................................................................ 6 —
til Skanderborg......................................................... 8 —
til Aars...................................................................... 10 —
til Randers.................................................................. 12 —

Rethour.
Fra Randers til Aars......................................................... 4 Sk.

til Skanderborg........................................................ 6 —
til Horssens.............................................................. 8 —
til Weile................................................................... 10 —
til Colding.......... ......................................  12 —

Riber Budde.
Fra Colding til Follingbro................................................ 4 Sk.

oc til Ribe............................................................... 8 —

Rethour.
Fra Ribe til Follingbro.................................................... 4 Sk.

oc til Colding........................................................... 8 —

22.

Huis Breffue, alle Forskreffne Postbudde, paa deris Reiser 
igiennem Stederne ellers kunde medgiffuis, at føre fra en 
Kiøbsied til en anden, Da giffuis dennem aff itt Breff for 
huer Mil 1 Sk. Danske, indtil 4 Mile: Fører hånd det 5, 
6 eller 7 Mile, da giffuis hannem 5 Sk. Fører hånd det 
8 Mile, giffuis hannem 6 Sk. Fører hånd det lenger, end 
8 Mile, giffuis dog icke mere aff it Bref end 6 Sk. i huor 
langt det føris her vdi Riget eller Førstendømmet.
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23.

Naar noget Breff ved tuende Budde forskickis, da skal 
dend Breffuit andtuorder, strax betale det første Bud, som 
Breffuit annammer at leffuere til neste Postmester, oc siden 
dend Breffuit er tilskrefEuet, betale det andet Bud som han
nem Breffuit leffuerer. Vil dend Breffuit er tilskreffuet 
Buddelønnen icke betale, da føre Buddet Breffuit til dend 
Postmester igien tilbage, aff huilcken hånd det annammede; 
End skal noget Bref ved trende Budde forskickis, da skal 
dend Breffuit forskicker, baade betale første Bud, saa oc med 
Breffuit leffuere hannem betaling til neste Postmester, som 
det andet Bud skal betale, indtil det til sidste Postmester 
leffueris; Nemlig om nogen fra Malmøe til Aalborg vilde for- 
skicke sit Breff, da betale hånd først Buddet 4 Sk. til Kiø- 
benhaffn, dernest leffuere hannem 6 Sk. som skal leffueris 
Kiøbenhafns Postmester, at betale Buddet fra Kiøbenhaffn til 
Colding, huilcket oc vden paa Breffuit skal antegnis: dend i 
Aalborg breffuit annammer, betale Buddeløn fra Colding som 
er 12 Sk. med mindre nogen Corresponderer med Postmesteren 
eller Posternis forualtere, at de i en eller anden Maader for 
dennem betale.

24.

Belangende anden Anordning, saa oc Postmesternis oc 
Buddenis forhold, Antal oc Løn, der foruden oc deris Caution 
saauit dend kand haffuis, saa oc Eed; I lige maade huor 
snart Buddene deris Reyser skulle ende, huor lenge de maa 
fortøffue, huile oc ligge stille, saa oc huad videre Vey de 
skulle gaa, Item huad Dag de igiennem huer Bye skulle for- 
reyse, Saa oc huad Dag oc Time de skulle være Ferdige at 
affgaa, der om oc deslige skulle de Fire Kiøbmænd som Po
sterne forualte (som før er rørt) giøre Forordning huor effter 
forbemelte Budde oc endelig sig haffue at Bette.

Efter Christian I Vs store Recesz.
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Nr. 2.

Iffuer Jacobsens Bestalling for Bors Mester och postmester 
vdi Kiøbenhaffn.

C. 4. Gr. A. W. at Vi Naadigst haffuer ladett andtage 
och bestille, saa och hermed andlager och bestiller Iffuer 
Jacobsen, indvaaner vdi vor Kiøbsted Kiøbenhaffn for Børs
mester for vort Slott Kiøbenhaffn, saa och for Postmester her 
sammesteds, och skall band nu till Philippi Jacobi Dag først
kommende, begynde till sig at annamme och oppeberge hyre 
och leye aff Boderne offuen paa Børsen och saa veil som 
vndenneden elfter vore rentemesters anordning, och hyren 
som hånd oppeberger huert halffue aar vdi vort Rentecammer 
at erlegge, och Byrsen at tillucke vdi bequemmelig tid, effter- 
som Dagen tager till och aff, saa och haffue indseende, ad 
de som die vnderste Boeder leyer ingen ild bruger, icke 
heller nogen vdskickelig leffnet; dersom hånd saadan for- 
mercker, skall hand dett strax tihgiffue1), och siden aarligen 
for hyren vdi vort Rentecammer regenskab giøre. Disligest 
skall och forneffte Iffuer Jacobsen her elfter tillige forvalte 
och forrestaae postmesteriett, och dermed haffue flittig och 
tillbørlig indseende, och i synderlighed at vore breffue icke 
bliffuer forelegen och post buddene som dermed reise skall 
icke bliffue forsømmede och skall saadan skee paa Bøersen. 
Och haffue vi hannem for samme hans tienniste till pension 
naadigst bevillget aarligen her elfter at maa bekomme tou- 
hundrede daler corant. Huilcken pension skall begynde och 
andgaae fra dette vor breffus Dato och endis aarsdagen der- 
effter och siden aarligen forfølgis saa lenge hand er vdi 
samme bestilling. Biudendis och befalendis vore Rentemestere, 
de som nu ere, eller her effter kommendis vorder, ad de for= 
Iffuer Jacobsen saa lenge hand er vdi samme voris tienniste, 
aarligen lader bekomme elfter dette vor breffs Dato for= 200 
corant Daler och hellers lade hannem giffue och fornøye, fra

*) Skal vel være »tilkjendegive«.
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dend Dag och tid, hand for Bors Mester er andtagen, och 
iodtill nu aarligen Hundrede corant Daler. For Biudendis 
alle och en huer for= Iffuer Jacobsen herimod efftersom for- 
skreffuet staar at hindre eller i nogen inaade forfang at 
giere vnder vortt hyllist och Naade. Giffuet Flensborghus 
den 26. Novemb. Anno 1634.

Sjsell. Reg. 1634, Fol. 301.

Nr. 3.

Wir Friederich der Dritte von Gottes Gnaden zue Denne- 
marck, Norwegen, der Wenden und Gothen Königh, Hertzogh 
zue Schleszwigh, Holstäin, Stormarn und dez Dithmarschen, 
Graff zu Olldenburgh und Dellmenhorst. Thuen kundt hier
mitt, dasz wir Raths geworden, ein Newes Postwehsen in 
unseren Königh Reichen und Fürstenthümbern, von hier 
nacher Unsrer Stadt Hamburgh einzuerichten, derogestaldt, 
dasz hinführo Wöchentlich zwey Post Botten zue Pferde 
Reysen sollen, dahinitt wihr zuefohderst von allen affai- 
ren, sowoll in publicis, wasz im Heyligen Römischen Reiche, 
undt denn benachbahrten König Reichen und Landen vor
gehet, alsz privatis desto zeittiger guete nachricht haben, 
auch die traficqvirende undt Handelsz Leute zue Beforde- 
rungh Ihrer Negotien die Brieffwechselungh desto schleuniger 
forttsetzen können; Weille nuhn dieses Postwehsen ohne 
sonderbahre fleyszige undt genaue auffsicht schwerlich ein
zuerichten, undt zuem Stande zubringen; So haben wihr dem 
Ersahmen Unserm Commissario, undt lieben getrauen Pauli 
Klingenbergh, das General Post Meyster Ambt in Unserm 
Königh Reiche Dennemarck, wie auch Fürstenthümbern 
Schleszwigh undt Hollstäin auffgetragen; Follgender gestaldt, 
dasz Er von erster einrichtungh dieses Wercks anzuerechnen 
Dreyszigh Jahr, oder dah Er inmittelst versterben würde, 
Einer seiner Erben, so daezue capabel befunden wirdt, bisz 
die Dreyszigh Jahr von Dato an, zuend gelauffen, dieses Post
wehsen anordnen, behalten und genieszen müge, mitt dem

15
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Anhagh, dasz mittuler Zeitt Ihnen und seinen Erben, oder 
welchem Er es mitt Unserm Consens und vohrbewust commit- 
tiren und aufftragen würde, dieses General Post Meyster Ambt 
unter wasz fürm prætext es sein mügte, ohne vohrhergangene 
Gerichtliche erkändtniis und verhörungh der Sachen, nicht 
soll genommen oder an anderer vergeben werden; Wan aber 
die Zeitt von Dreyszigh Jahren verfloszen, soll Unsz oder 
Unszeren Successoren am Reich, frey stehen, hierzue Zu
verordnen, welchen Wihr undt dieselbe daezue düchtigh undt 
capabel befinden; Dah jedoch Einer unter Berührtes Unszers 
General Postmeysters Erben verhanden sein mügte, der hierzue 
qvalificiret, undt diesem Ambte mitt nützen vohrstehen könte, 
demselben wollen wihr für Andern den vorzughgönnen; Wan 
aber dieser dienst an frembde solte vergeben werden, sollen 
Unszers General Post Meysters Erben die auf gewandte Spesen, 
wie auch die Post Pferde, so alszdan verhanden sein, nach vohr- 
gangener æstimation der Billigkeit nachgezahlet werden, (2) Soll 
Unszer Gnral: Postmeyster unter die Zahl Unserer Hoffdiener ge
rechnet, undt mitt keinen Bürgerlichen Oneribus Personalibus, 
viellwehniger mitt Einqvartierungh belegt werden, Dah Er aber 
danehben Handel undt Wandell treiben würde, muszEr billigh von 
denn einkommenden undt auszgehenden Wahren, gleich anderen 
Handelszleuten den Zoll undt die Licenten abstatten; Wie 
wihr dan (3) Unszerm Gnral: Post Meyster Macht undt Gewaldt 
ertheilen, allerendts in Unszeren König Reichen und Fürsten- 
thümbern allsolche Post Verwaltere, Posten undt Botten an
zunehmen undt zu bestellen, auch nach Befindungh wieder- 
ümb abzueschaffen, alsz es Ihme guett däucht, Jedoch soll 
Er die jehnige, so von Unsz Handt undt Siegell haben, nicht 
verstoszen, besondern dieselbe, dah Sie wollen, bey diesem 
Postwehsen accommodiren; Maszen dan die Post Botten undt 
Post Verwaltere von Ihme dependiren, auch solche Post Ver
waltere von allen Bürgerlichen Personal-oneribus, wie obstehet, 
exempt undt befreyet sein; (4) Unszer Post-Meyster in Nor
wegen, so jetzo ist, oder kümfftigh sein wirdt, soll berührtes 
Unszers Gnral: Post Meysters direction in so weitt follgen, 
wie es die Zeitten der Ab: und fortreyse der Posten undt
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Botten betrifft, sonsten aber behalten Wihr Unsz deszen Be- 
stallungh bevohr (5) Sollen die von Unsz jetz bestalte Post 
Botten Ihr Salarium alsz Jährlich Fümfftzigh Rthler: nach wie 
vohr biszauff Ihr absterben genieszen, undt dieselbe von Unsz 
dürch Unszere residirende Commissarien in Unszer Stadt Ham- 
burgh zuempfangen haben; Wan aber (6) dieselbe verstorben, 
pleibet Unszerm Post Meyster unbenommen, Wehn Er will, 
wiederümb zu bestellen und anzunehmen, Maszen wihr dan 
auch hierbey allergnädigst verordnet, dasz Unszer Gnral: Post 
Meyster absonderliche Botten halten soll, so Wöchentlich alle 
Sonnabendt mitt einem Wagen richtigh reysen, undt Per- 
sohnen, so sich angeben mügten, wie auch Sachen, so man 
von Hamburg haben, oder von hier dahin schicken will, mitt 
überbringen, undt so viell reysende Leuthe sich bey Ihnen 
angeben, für die gebühr mitt übernehmen; Gestaldt dan einer 
der fahrenden Botten præcise alle Sonabendt ab: und zue- 
reysen soll, esz sein Passagiers und Leuthe, so mitt Ihme 
reysen, verbanden oder nicht. Wie dan auch obberührter 
Unszer General Post Meyster dürch alle Provincien dieses 
Könighreichs gewisze Botten halten undt bestellen soll, dah- 
mitt Unszere Underthanen allerendts die correspondentz haben 
undt forttsetzen können; Wihr wollen auch ferner (7) die 
Verordningh in Unszerm Reiche, wie auch Ambt Hadersz- 
leben thuen, dasz das Postpacqvet ungesäumbt gegen erleh- 
gungh des billighmäszigen Fehrgelldes, wie Er sich dieszfalsz 
mitt Ihnen vergleichen wirdt. über Aszensz Fehr undt über 
den Beldt sollen geführet, Undt (8) die Postpacqvetten an 
keinen Zollstätten eröffnet oder visitiret, noch die mit der 
Reittenden Post reysende Persohnen zu erlehgungh einiges 
Zollsz oder sonst angestrenget werden; Soviell (9) das Portt 
oder Postgelldt für die Brieffe betrifft, laszen wihr es bey 
Unszrer vohrigen dieszfalsz publicirten Ordinantz undt Post
rolle bewenden, Undt sollen die Postverwaltere nicht schüldigh 
sein, jehmanden Brieffe abfolgen zulaszen, eher undt bevohr 
dass Portt darfür bezahlet; Wie dan ferner (10) von ent- 
richtungh des Postgelldes für die mittkommende Brieffe keiner 
entfreyet sein soll, ohne Wihr Selbst undt Unszere Hoch-

15*
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geliebten Gemählins LdeUnszer Reichs Hoffmeyster, Hoff- 
cantzlär, Unszere Renth Meystere, Reichs Secretarius undt 
Cammer Secretarius undt Unszer Cammer Schreiber, Eben- 
mäszigh in Unszeren Fürstenthümbern, Unsere Regierungs 
Cantzley zue erlegung des Postgeldes für die Brieffe nicht 
gehalten, noch für die Schreiben, so mitt Unszerm Königl. Siegell 
besiegelt, port zuefohdern; Undt soll Unszer Gnral: Postver- 
waldter (11) schüldigh und gehalten sein, in allen Post Häu
sern zue schleunigen Reysen taugliche Pferde zuhalten, dah- 
mitt die jehnigen Persohnen, so dah belieben haben, die Post 
zue reitten, schleunigh können fortgeholffen werden, undt soll 
eine Persohn, wan Sie allein ist, jegliche Meyle für jehdes 
Pferdt sowoll für das seinige alsz des Postillons Ein Marek 
Lübisch zahlen, Wan aber viell in Compagnie reysen, zahlen 
sie zuegleich für des Postillons Pferdt; Maszen dan an den 
Fehrstätten die Reysende über den Beldt und über Aszens 
Fehr wieder die gemachte Ordinantz keinesweges beschweret 
werden sollen; Sonsten sollen (12) an keinen ortte in Un
szerm König Reiche undt Fürstenthümbern publiqve Botten, 
wheder zue Wagen noch zue Pferde oder Fuesz reysen (auszer 
die Königl. Schwedische Botten, so hierunter nicht gemeint) 
ohn allein die, so von Unszerm Gnral: Post Meyster depen- 
diren. Jedoch wirdt hierdürch niemandt benommen, in 
seinen äigenen Sachen einen Expressen Botten abzueferttigen, 
(13) Für abspecificirte Brieffe, davon kein port, oder Post- 
geldt endtrichtet wirdt, haben wihr Jährlich Unszerm General 
Post Verwaldter Ein Tauszendt Tonnen Habern zue Hülffe 
des Futters für die Pferde allergnädigst eingewilliget, davon 
Er die Helffte alsz 500 Tonnen von Unszerm Proviandt 
Hause alhier, die übrige 500 Tonnen aber bey Unszerm 
Ambte Corsör Jährlich ohnfehlbahr soll zugeben undt zu- 
genieszen haben; Undt wihr befehlen hiermitt Unszeren 
Reichs Lehens auch Ambt Leuthen, undt Statthaltern in 
Unszeren Reichen undt Fürstenthümbern, dasz Sie über diese 
Unszere Verordnungh Steiff undt vest halten, undt deroselben 
zuewiedern nichts verhengen; Uhrkundtlich unter Unszerm
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Konigl: Handtzeichen undt Secret Insiegell; Geben auff 
Unszrer Konigl. Residentz zue Copenhagen, den 16. July, 
Anno 1653.

Friderich.

Originalen paa Pergament med Kongens Seglaftryk i en ved
hængende Kapsel i Voss’ Samling Fase. 11 Nr. 12 i Ghm. Ark.

Nr. 4.

Wii Christian den Fembte, aff Guds Naade Konge til 
Danmark og Norge, de Wenders og Gotters, Hertug udi Sleds- 
wig, Holsten, Stormarn og Dytmersken, Grefve udi Oldenborg 
og Delmenhorst: Gjøre her med alle Vitterligt for Os og voris 
Kongel. Arfve Successorer udi Regieringen, at vi, af sær 
Kongel. gunst og Naade, allernaadigst haver tillagt, foræret 
og overdraget til Os Elskel. Høybaarne Christian Gyldenlewe, 
Herre til det Grefskab Samsøe etc., Voris Stiftbefalingsmand 
over Bergens Stift i vort Rige Norge, og hans Arvinger 
Gen. Postmesterskabet udi Vort Rige Danmarck samt i vore 
Førstendømme Slesvig og Holsten, og 1 skal og maa hånd 
uden nogen afgift eller nogens tiltalle, fri nyde og oppe- 
bærge ald indkomsten der af, til hvilcken ende og hannem 
og hans Arvinger, saa lenge nogen der af findes udi Lifve, 
eller hvem de efter eget velbehag nu eller i frem tiden der 
til constituerendis vorder her med gifves fri magt og Dis
position over alt her i Riget og i bemte Vore Førstendomme, 
alle Post forvaltere, Poste oc Bude at antage og beskicke, 
De dog, som haver Voris Haand og Seigl, icke uden Aarsag 
at forstøde. 2 skal fahrten med Brevene over Belt efter 
forrige Vaane imod en billig Færgeløn paa hans om Kostning, 
og Færge Betienterne uden nogen forsømmelse holdis Vedlige; 
og 3die: Pacqvetet ved ingen Toldstæd aabnes eller visiteris, 
Mens over alt uden nogen forhipdring Ved Natt og dag frii 
Passere. 4 Porten af Brevne angaaende, da forbliver det 
der med ved den der om allereede udgangne allernaadigste 
Forordning, de Breve alleeniste undtagen, som udi Voris egne
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Affaires til Vons Cancellie, Rente Cammer Deputerede ved 
Land og Søe Etatens, Admiralitetet og Commerce Collegium 
Skrifves, hvilcke for Postpenge skulle være gandske frii; 
skulle og erfahres, at fremmede Breve under saadanne pac- 
qveter fremsendes, da skal der med efter Voris om de Norske 
Postbreve allereede udgangne Forordning forholdes, og de skyl
dige med Pengestraf ansees. 5te Skal bemte Christian Gylden- 
lewe Være forpligtet til Brevenes hastig fortskickelse, hver 
fjerde Miil udi alle Posthuuse at holde Dygtige hæste og 
gode Post Ryttere* hvilcke stedse og med got gevæhr, en 
god Kappe og hvad ellers til Postvæsenet hører skulle være 
forsynede. Og som fornt Christian Gyldenlewe til Voris 
Etatz Raad Os Elskel. Povel von Klingenberg førend hånd 
Gen. Post-Mesterskabet afstod, udi Reedepenge haver erlagt 
de Tolfttusinde Rixdaller in Specie, som vi hannem skyldig 
Vare, da forsichre vi her med for Os og Voris Kongel. Arf ve 
Successorer, forbemte Christian Gyldenlewe og hans Arfvinger, 
at, dersom ved hans linies afgang denne Voris allernaadste 
foræring skulle blive ophævet og en anden overdraget, vores 
Kongel. Arf ve Successorer udi slig tilfald skulle tilholde den, 
som Postvæsenet maatte bekomme, at betalle og erlegge 
fornte 12000 rdr in Specie udi Reedepenge og een samlet 
Summa til hans neste Venner, som da maatte findes udi Live, 
eller til andre Creditorer, som enten hannem eller hans Arf- 
vinger derpaa Kunde have Crediteret, og det førend de Gen. 
Postmesterskabet og Jndkomsten der af tiltræder. Hvor efter 
de Vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette, og for
byde Vi alle og enhver her imod, efter som forskrefvet staar 
at hindre eller i nogen maade forfang at giøre, under Vor 
hyldest og Naade. Givet paa Vort Slot Kiøbenhafn d. 8 De- 
cembr. Anno 1685.

Under Vor Kongel. Haand og Cammer Signet.
Christian

(L. S.) ----------------
C. Scheller.

Efter O. F. C. Rasmussen, Optegnelser om Gisselfeld, S. 491 f. 
En Afskrift af Bestallingen findes ogsaa i Ny kgl. Samlinger Nr. 778 
in 4to.
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Nr. 5.

Demnach es Ihro Königl: May: Allergnädigst gefallen die 
von Dero in Gott ruhendem Herrn Vather, Glorwürdigsten 
Andenkens, meinem Seel. Herrn vor sich und seine Erben 
verliehene General Postmeisterschaftt in Dennemarchen aus 
hoher Königl: Gnade zu confirmiren und in allen zu bestäl- 
tigen, und Ich also durch solche Allergnädigste Confirmation 
in den standt gesetzt worden, alle und jede von meinem 
Seel. Hern nachgelassene Schulden in einigen Jahren ab
zutragen; So erkenne zuvorderst diese hohe Königl. Gnade 
mit allerunterthänigsten Dank. Als aber höchstgedachte Ihre 
Königl: May: mir über dieses nocheinige andere beneficia 
wircklich zugewandt, wodurch ich in allen volkommen conten- 
tirt und befriediget worden, so habe zum Zeichen meiner 
allergehorsamsten reconnaissance und aus wohlbedachte Rath 
und guten freyen willen, vor mich so wohl als aus der mir zu
stehenden tutel und Mütterlichen Vormündschaftt vor meine 
Männliche Leibes Erben, aufs allerkräftigste mich reversiren 
wollen, denen aus obgedachter General Postmeisterschaftt her
rührenden beneficiis, nach verflossenen Acht Jahren gäntzlich 
zu renunciren, und solche Ihro Königl: May: zu dero Aller
gnädigsten disposition zu cediren und überzulassen, die ich 
der allerunterthänigsten Zuversicht lebe, es werden nicht al
leine Ihre Königl: May: dieses als eine Allerunterthänigste 
marque von meiner devotion und Schuldigkeit auf und an
nehmen, sondern auch mir und meinen Kindern nochferner 
hin mit dero Hohen Königl: Gnade Allergnädigst gewogen 
verbleiben. Zu desto mehrer Bekräfttigung habe dieses eigen
händig unterschreiben und mit meiner gewöhnlichen Insiegel 
befestiget, so geschehen, Copenhagen den 24 Septembris 
A° 1703

D. K. Giildenlewen Witwe.
(L. S.). _____________________

Charles C: d. Ahlefelt.
Afskrift i Ny kgl. Samlinger Nr. 778 in 4to.



Oversigt over Postgangen og Taxten for Enkeltbrev i Aaret 1656.

Kjebenhavn—Hamborg,
ridende Post

Læs 
fra 

neden 
opad

Stationer
Fra 

Kjøben
havn

Fra 
Ham
borg

Taxt fra 
Kjøben

havn

Taxt fra 
Ham
borg

Sk. Sk.

Kjøbenhavn .... O.ogS.
103|.|Fin. Ti. L. 12

Roskilde............ 0. s. Ti L. 4 12
Ringsted............
Sorø....................

0. s. Ti. L.
6 12

Slagelse ............ To. M. Ti. L. 6 12
Korsør................ To M. M. F. 6 12
Nyborg.............. To. M. M. F. 8 10
Odense.............. To. M. M. F. 8 10
Assens............... To. M. 

To. M. 
F. Ti.

M. F. 8 10
8
6

Haderslev.......... M F 8
Flensborg.......... S. To. 10
Gottorp............ F. Ti. S. To. 10 6
Rendsborg .... F. Ti. 8. To. 10 6
Itzeho................ F. Ti. 

L. 0.
L. 0. 
L. 0.

12
12

4
Gluckstadt........ 4
Hamborg.......... L. 0. 5 Em. 12|L. 0.

Haderslev—Aalborg,
agende Post

Haderslev—Ringkjøbing,
agende Post

Stationer
Fra 

Haders
lev

i
Fra | 

Aalborg

1

Taxt 
mellem 
Haders
lev og

Statiouer

Haderslev ... . 
Fra Kbhvn. S.
— Hamborg L.

Ti. 
5 Fm. To

Sk

Haderslev........
Fra Kbhvn. S.

— Hamborg L.
Kolding............ Ti. 0. 4 Ribe................
Vejle.............. Ti 0. 4 Varde . .
Horsens ..........
Aarhus............
Randers..........
Viborg.......... .

0.
0. 
To.

0. 
Ti. 
M.

6
6
8
8

Ringkjøbing

Aalborg.......... F. S. 
Læs 
fra 

neden 
opad

10

Læs 
fra 

neden 
opad

Fra 
Haders

lev

Fra 
Ring

kjøbing

Taxt 
mellem 
Haders
lev og

Sk.
Ti. 

5 Fm. S.

Ti. L. 6
0. F. 8

To. F. 10

232



Kjøbenhavn—Laaland,
agende Post

Kjøbenhavn—Skaane,
agende Post

Kjøbenhavn — Kristi an ia,
ridende Post

Stationer

Kjøbenhavn ..................
Kjøge ..........................
Præstø............................
Vordingborg................
Nykjøbing....................
Aalholm........................
Rødby ..........................
Nakskov........................
Maribo..........................
Saxkjøbing. 
Nykjøbing . 
Vordingborg 
Præstø........ .
Kjøge ............................
Kjøbenhavn ..................

Fra og Taxt
til Kjø mollem

ben Kjøben
havn havn og

Sk.

L.
6 Em.

L. 4
S. 5
M. 5
M. 8
M. 8
M. 8
Ti. 8
Ti 8
Ti. 8
0.
0.
0.

To.
To

Stationer Fra 
Kjøben

havn

Fra 
Kristi
anopel

Kjøbenhavn .. . L. 
6 Em. M.

Helsingborg .. S. S.
Kristiansstad .. M. S.
Sølvesborg .... 
Ronneby ..........

M. 
Ti.

L. 
F.

Kristianopel . .. 0. To.
Fra Til

Kjøben Kjøben
havn havn

ankom afgik
Post til Post fra

Malmø............
Lund................

S. 
M. 
M.
0.

F. 
To. 
To.
To.

Ystad..............
Landskrona ..

Taxt 
mellem 
Kjøben
havn og

Stationer

Sk.

Kjøbenhavn ...
6 Helsingør........
8 Helsingborg . ..

10 Baahus ............
12 Marstrand ....
14 Uddevalla........

Halden............
Frederiksstad . 
Moss................
Kristiania........

neden 
opad

Fra 
Kjøben

havn.

Fra 
Kristia

nia

Taxt 
mellem 
Kjøben
havn og

Taxt 
mellem 
Kristia
nia og

Sk. Sk.
L. 

12 M. To. 10
S. To.
S. To.
Ti. Ti. 6 8
Ti. Ti. 6 8
Ti. M. 6 8
0. S. 8 6
0. S. 8 6
0. S. 8 4
To. L. 

Aften.
10

Læs
fra
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