
"KNEKTAPOSTEN"

Av  Filip Tillman.

"O rdres af Linköping den 9 maj 1795.
Enligt H err Öf w ersten och R iddaren Jernf elltz ordres aw erteras att

C ommenderingen som k ommer att af gå till Skåne blodt k ommer att
best& af 800 man Corporalerne inberäk nade, sä att f ran hwarie Com-
pagnie af gif v es 50 man Corporalerne inbegripne, men T immerman som
är Commenderad blir utöf w er detta antal; och som Commenderingen
nu f örminskas sä böra de 3 sämste och f ulaste af de til Skane Commen-
derade karlar lemnas hemma. -

Carl v on Shil t°'

Ovanstående brev, vilket enligt anteckning på adressidan befordrats
såsom fr ibrev till Majoren och R iddaren Välborne H err Gyllenhöök,
T räbo, tillhör i egentl ig mening icke den s. k. knektaposten, dä anteck-
ning om befordringssättet saknas. En anteckning på insidan Kinds
Co. antyder blott, att det kan ha varit det ta kompani, som ansvarade
för att ordern kom fr am.

Alla svenska brev som befordrades med den allmänna posten före
å r 1819 (med Stockholm och N orrköping som undantag) saknade
stämplar. Det kan därför många gånger vara vanskligt att avgöra
om breven gått med allmänna posten eller kronoposten. Detta gäller
speciell t fr ibreven. Det enda som med säkerhet kan fälla utslaget är,
så vitt jag vet, att kronobreven i regel på adressidan - i undantags-
fall även på baksidan hade påskrift om innehåll, befordringssätt,
event . vitesföreläggande för försumlighet samt avgångstid, ibland även
föreskrift om ankomstt id. Detta gäller för alla k ronobrev ända tills
k ronobrevbäringen och frib revsrät ten indrogos är 1873. Undantag från
denna regel visar Skåne och N erike. I Skåne använde man en sorts
sigillstämplar och stiliserade k ronstämplar i början på 1800-talet, för
att vid tiden omkring 1840- 1850 övergå till att endast anteckna " fr i-
brev" eller " ämbetsbrev" ; pä en del brev finnes ingen som helst anteck-
ning, endast innehållet utvisar att det är et t k ronobrev. För N erike
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gäller undantaget samma som för Skåne fr ån omkri ng 1840- 50-talet .
Från övre delen av Kopparbergs län finnes fr i- och ämbetsbrev också
från 1840- 1850-talen, vilka befordrats med allmänna posten (således
med poststämplar), men med anteckning om innehåll och befordran
med "K ronofogdeposten" .

Den s. k . "k nektaposten" är väl närmast, liksom "klockareposten" ,
benämning på den del av k ronobrevbäringen som ombesörjdes av de
militära resp. ecklesiast ika organen för försändelser av mera intern
natur. För den egentl iga kronobrevbäringens betjänande inrättades sär-
skilda tjänster k ronopostbönder där så lät sig göra.' Dessa krono-
postbönder tjänstgjorde i huvudsak efter samma grunder som post-
bönderna i den allmänna posten. Som framgär av ovanstäende voro
dock förhållandena mycket olika länen sinsemellan emedan enhetl ig
organisation saknades. H ärom vittnar de många olika kungl. förord-
ningar som finnes rörande kronobrevbäringen.

N ägon motsvarande förordn ing borde ju rimligtvis funnits rörande
den post som befordrades såsom soldatpost - "knektaposten" . Bet räf-
fande klockareposten äläg det klockaren att enligt 1686 års kyrkolag
befordra post mellan kyrkliga myndigheter. Då så vitt känt är inga
förordn ingar utfärdats för knektaposten fär vi väl antaga at t den
bet raktades såsom k ronopost, fast den befordrades på et t speciellt sätt.
Det brevmaterial som framkommit uppvisar även stora olikheter i be-
fordringssättet, men ansluter sig i allmänhet till samma grunder som
tillämpats för k ronobrevbäringen inom respektive län.

Vad själva utseendet på soldatbreven angår, fr amgår detta av de
här införda klicheerna, vilka samtl iga äro utförda eft er fotografier av
brev ur en mig tillhörig samling. Bild 1 och 2 äro fjäderbrev fr ån år
1830 resp. 1831, och bild 3 och 4 vanliga kronobrev fr ån år 1841 resp.
1842, dock med anteckning om "Extra Soldat Post" resp . order t ill
bestämd soldat rörande befordringen. På bild 5, fjäderbrev med "Ext ra
Soldat Post", kan man finna närmare förklaring på huru denna post
fungerade, genom anteckningen : "D aterade den 2dra Julij2 men af-
sändes ti ll tidens winnande, pä Hr Regs Ch efens befallnin g, den 30de
junij kl. 2 e. m. med Ext ra Soldat Post, och fortskaffas utan uppe-
häll.

E. Ericsson."

1 N orrland, med sina stora avstånd, hade sina speciella p roblem.
Årt al för avsändan det sak nas, men torde ha legat mellan 1840- 1850.
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D ett a brev har ju, förutom fjädern i lacket, tydlig karaktär av exp ress-
brev.

Bild 6 är ett fjäderbrev med ext ra soldatpost 1850 frän "K ongl.
W estgöthadahl s Regs Majors Expediti on "(he lt sigill) och bild 7 ett
fjäderbrev frän Kongl. Westmanlands Regemente, vilket synes ha be-
fordrats medelst " stafett" av 8 soldater till bestämmelseorten. Årt alet
finnes icke angivet ä det senare, men torde ligga någonstans mellan
1825- 1850. Bild 8 och 9 slutl igen är ett kronobrev fr ån 1859,
vilket enligt "befallning" skall fortskaffa s utan uppehåll av "Grena-
diererna no 21 och 17" vid livkompaniet av Kong!. 2:a Lifgrenadier
Regementet (Ostergöt land). Inn ehället i brevet talar för sig självt.

Bland de nägot 10-tal soldatpostb rev jag hit tills lyckats få fr am,
finnes utom ovanstående även brev fr ån Bohuslän, Småland och Upp-
land. Västergötland är, liksom när det gäller vanliga kronopostbrev,
talrikast rep resenterat. Det kan ju vara möjligt, att i öv riga landskap
(län), soldatb reven icke skilja sig till utseendet (själva omslaget på
brevet) fr ån vanliga kronopostbrev, varför innehållet i brevet får av-
göra ti ll vilken kategori det hör.

På de hitt ills ant räffade soldatbreven finnes inga av de "k ron-
stämplar", vilka eljest återfinnes på en del av kronopostbreven. Icke
heller har jag funn it nägot brev med vitespäföljd för försumlighet,
vilket väl varit obehövligt dä vederbörande "brevbärare " stod under
k rigslagarna. Däremot återfinnes på såväl fjäderbrev som vanliga brev
de myst iska "slingor" , se bild no 1, 2, 5, 6 och 8, vilka förekommer på
vanliga k ronopostbrev och om vars verkliga betydelse fort farande
mycken tveksamhet råder.

Det synes råda oklarhet när avvecklingen av "knekta -posten" ägde
rum. Visserligen upphörde kronobre vbäringen i och med 1873 års ut-
gång, men 187 4 hemställde riksdagen, att sedan kronobrev bäringen
övert agits av statsverket , även klockareposten skulle överflytt as dit .
D enna riksdagens hemställan föranledde t ill ingen åtgärd utan först
år 1888 avskaffades klockareposten definit ivt . Bet räffande "k nekta-
posten" har jag hit t ills icke ant räffat några dokument som utvisa att
den existerat efter år 187 4.

Emellert id säger General-Poststyrelsen i sin årsberättelse för år 1875,
att statist iken över befordrade försändelser ' i cke var nägon fullt riktig
mätare av korrespondensens storlek i Sverige". Ett icke obetydligt antal
brev hade antagligen blivit sänt utan anlitande av postverket "med
den inom regementena och bätsmanskompanierna anord nade brevbär-
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ningen och med klockareposten" . Detta tyder pa att en viss obst ruktion
mot den nya ordningen ägt rum. Flertalet länsstyrelser hade också av-
styrkt förslaget om k ronobrevbäringens indragning. Möjligen kan detta
ha sin orsak i att f ribrevsrätten samtidigt indrogs. U tan att erlägga
porto enligt gällande taxa kunde icke statens tjänstemän efter 1873
använda annan postbefordran än den som anordnades av postverk et ,
om man undantager just knekta- och klockareposten.

General-Poststyrelsen genomförde emellert id t rots motståndet den
nya anordningen och nya postgängar och poststationer inr ättades för att
övert aga k ronobrevbäringens funktioner. Således var antalet poststa-
t ioner vid 1874 års ingång endast 383 stycken men vid utgången av
1876 1.686 stycken. Poststyrelsen anförde då i en sk rivelse till Kongl.
Majt, att den vid inrättande av nya postanordningar med anledning av
kronobrevbäringens upphöra nde huvudsakligen tagit hänsyn till de
tjänstemän, som ägt anlita k ronobrevb äringen.

Av ovanstående torde fr amgå, att k ronobrevbäringen spelat en be-
tydande roll för kommunikationen mellan statens olika organ innan
postverket blev sä organiserat att det kunde övertaga denna funkt ion .
D etta gäller även "knektaposten" och klockareposten, vilka ha många
beröringspunkter gemensamt . Vad som förvånar är, att så liten upp-
m ärksamhet hittills ägnats ät detta int ressanta kapitel och at t det kvar-
lämnade brevmaterialet är så ringa. Speciell t gäller detta knektaposten
och klockareposten.

Kunna dessa rader bidraga t ill att uppmärksamheten riktas på dessa
förhållanden så att kvarvarande material tillvaratages är ändamålet
med artikeln "K nektaposten" nädd.
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Bild 1.
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Bild 2.
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Bild 3.
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Bild 7.
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Bild 9.
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