
PO ST VÄSEN DET I BREMEN OCH VERDEN

UNDER SVEN SKTIDEN

A v Paul Gerhard H eurgren

Genom westfaliska freden 1648 erhöll Sverige inom Tyska riket utom
en stor del av Pommern, öar utanför denna landsända, staden Wismar
samt ärkebiskopsdömet Bremen (till vilket ej hörde staden Bremen) och
biskopsdömet Verden, vilka båda sistnämnda förvandlades till hert ig-
dömen. T ill dessa hörde även två mindre områden, Wildeshausen och
Thedingshausen.

H uvudort en i Bremen och Verden var Stade, som ligger vid
Schwinge, en liten biflod till Elbe. På 1600-talet kunde segelfar tyg
färdas mellan Sverige och Stade, där områdets generalguvernör, som
också var militärbefälhavare, residerade och hertigdömenas reger ing
hade sitt säte.

Under en del av 1657 var Bremen och Verden besatt av danska trup-
per och 1675 1680 av danska och med dem förbundna tyska t rupper.
1712 intogs Bremen och Verden av danskar, vilka 1715 överlät denna
svenska besitt ning till kurfursten av H annover. Samme furste gav Sve-
rige 1719 en million riksdaler för Bremen och Verden. Wildeshausen
var 1679 1700 förpant at ti ll staden Munster och efter 1700 t ill H an-
nover. Thedingshausen avt räddes 1679 till H annover.

Det har ej gått att ut röna hur postförhäl landena var i Bremen och
Verden före 1648. Antagligt är att posten där, de första ärtiondena
eft er Sveriges övertagande av dessa bäda besitt ningar, sköttes pa samm a
sätt som tidigare. Men 1683 skedde en förändring.
· Genom en skrivelse från Karl X I av den 15 maj 16831 erhöll her-
tigens til l H annover och biskopens ti ll Munster förste minister och över-
hovmarskalk fr iherre Ernst von P laten »consession auf die Generalpost-
verwaltung in bremichen», lika med Bremen och Verden. Tidigare hade
von P laten fätt »Die Generalpostverwaltung von den gesambten furstl .

4 5



Brauns chweig Luneburgischen H ause». I koncessionen bestämdes, att
von P laten skulle vara skyldig att fr itt beford ra såväl konungens och
svenska regeringens som generalguvernörens och regeringens i Bremen
och Verden brev och paket. D et var väl på den p rivata posten som han
hoppades tjäna en del? Vidare föreskrevs i överenskommelsen med von
Platen, att v id hans postinrättning ej fick anställas andra än de, med
vilka de styrande i Bremen och Verden var »zufr ieden und von dero-
selben p ra sentieret worden».

Man kan undra, av vilken anledning överhovmarskalken von P laten
fick ta hand om postväsendet i Bremen och Verden. Visserligen hade
han själv anhållit härom. Men huvudanledningen var, som omtalades i
Kanslikollegium 1689- att vid t iden if räga »sakerna mellan Sverige
och Lune burg sto do än så dubiösa» och då man »som mest behöf de att
divinciera Lyneburgiska huset». Eller med andra ord, Sverige gjorde
något vart ill det var mer eller mindre tvunget .

I anslutning till bestämmelsen i överenskommelsen med von P laten,
att han ej utan vidare fick anställa vem som helst i sin postin rättning,
kan nämnas följand e. 1687 skrev Karl X I till regeringen i Stade, att på
grund av att vissa förändringar vidtagits vid svenska postkontoret i
H amburg hade t vå där anställda postiljoner förlorat sina befattningar.
Av denna anledning önskade konungen, att de mått e erhålla liknande
befattningar inom Bremen och Verden. Denna fr åga hade regeringen
i Stade att lösa i samråd med von P laten.

Ej långt efter det överenskommelse t räffats med överhovmarskalken
von Platen utgav generalguvernören och regeringen i Stade den här av-
bildade den 11 december 1683 daterade t ryck ta kungörelsen om inrät-
tandet av »Geschwindig und eilfertig reitende Post», i förbindelse med
ett stort ant al upp räknade ort er i Tyskland och med Danmark, Sverige,
Brabant och H ol land .' Von P laten nämns ej i t rycket . Men självfallet
är det hans postinrättning som avses, i synnerhet som det talas om
conssession, samma ord som användes i den kungliga skrivelsen om von
Platens post . Vidare får man genom den tryckta kungörelsen veta att i
Stade inrättats ett »Königl : Post-H ause bey Johann : Berna wern auffm
Sande, als bestell tem Post-Verwaltern».

Av »Allerhand Tabellen» från 1689 i statsarkivet i D resden (kopia i
Postmuseum) fär man veta, att i Stade fanns »auffn Pferde Marckt
Königl . Post-H ause um guldenen Ancker», där brev och paket kunde
lämnas in och biljetter för diligensfärd er betal as. Två gånger i veckan
1 Riksregistraturet , Ra.
= Kanslikol. protok. 14/2 1689, Ra.
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Barockportalen till rådhuset i Stade. Den k röns av det sv enska riksv apnet och är över
den högra k olonnen datera d 1667.
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En k ungörelse / rån år 1683 om posten i Bremen och Verden.

gick den »fah rende Post» med passagerare och post till Achen, Osna-
bruck och Bremen. Från Achen kunde man sedan färdas vidare rill flera
uppräknade ort er. Generalguvernörens och reger ingens post expediera-
des ej med allmänna posten utan mellan Stade och H amburg, för vidare
expediering till Sverige, med ei n Königl. Cantzlei Bote» och stadsför-
valtningens post samma st räcka med »der O rdinaire Stadt-Bote.»

Åtskilliga gånger opponerade sig kejsaren mot att Sverige överlåtit
posten i Bremen och Verden till von Platen. D etta fr amgår av flera
bevarade handlingar. 1686 fr amhölls i Kanslikollegium att kejsaren
hade »genera l direktion» över posten i Tyskland." Men var och en av
furstarna i de tyska delstaterna hade rätt till post föring inom egna terr i-
torier. Sekreteraren i Kanslikollegium Samuel Akerhielm, senare chef
för postverk et, omt alade vid samma tillfälle, att kejsaren klagade över
att von Platen velat »stöta ut» den kejserliga posten. Med denna avsågs
de postiljoner, vilka var anställda hos her rarna Thurn und Taxis, som
främst hade att befordra kejsarens brev och paket men som även mot
avgifter tog hand om p rivatpersoners post.

• Kanslikol. protok., 8/9 1686, Ra.
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1689 begärde kejsaren i brev till svenske konungen att von Platens
posträttigheter i Bremen och Verden matte upph ävas." Vid samm a till-
fälle hade kejsaren, efter vad som 1707 uppgavs, ålagt städerna H am-
burg och Bremen att vid vite d raga in de inom dessa av von Platen upp -
rättade postkontoren.7 Man kan taga för givet att kejsarens två fr am-
ställningar ej lett till något resultat, ty 1694 begärde kejsarens sändebud
Anklam i Stockholm att få pass för de kejserliga postiljoner, vilka reste
genom hert igdömet Bremen. Detta hade, efter vad som Anklam upp-
givit, holländska postiljoner tidigare erhäl lit . Kanslikol legium, där
detta ärende föred rogs, beslöt att y ttrande i saken skulle infordras fr ån
regeringen i Stade. Känt är ej hur det sedan gick med detta ärende.

1694 omtalades i Kanslikollegium, att regeringen i Bremen och Ver-
den givit den Luneburgiske (von P late ns) postkomm issarie Johan Hi nd-
rich Brehmer i staden Bremen tillständ i ll att hans »farande post» pä
vägen fr ån staden Bremen till staden H amburg färdades genom hert ig-
dömet Bremen. Ty dligen hade regeringen ifr åga ansett, att von Platens
koncession ej innefattade tillstånd till en farande post, diligenspost, för
befordran av passagerare och varor. Brehmer hade begärt att få kungligt
godkännande för sin trafik genom Bremen. Detta kom i en skrivelse
fr ån Karl X I av den 30 mars 1695.9 I denna framhölls bl a att Brehmer
skulle avtala med inspektor von Ehrenthal, t roligen en tullfunktionär,
om tullbehandling av de med hans postvagnar befordrade paketen.

I Archiv fur deutsche Postgeschichte nr 1/ 1964 är intagen en artik el
av doktor H . Roessner om svensk post i Bremen och Verden. I denna
art ikel är avbildade 4 tryckta förordningar på tyska, av vilka exem-
p lar ej torde finnas i Sverige. Men ingen av dessa handlar direkt om
svensk post i nämnda områden. Författaren har ej känt till att von
P laten fått övertaga postväsendet i Bremen och Verden.

En av de t ryckta förordningarna som utfärdats av generalguvernören
och regeringen är dock av intresse. Den är daterad den 29 augusti 1699
och innehåller en del bestämmelser om hästdiligenstrafik genom hertig-
dömena, om växling av vagnshästar, om avgifter för dessa, om avstånd
i mil mellan olika stationer mm. Dessa bestämmelser torde gälla för
von Pl atens kommissari e J. H . Brehme rs t rafik och säledes ej, som
art ikelförfatt aren t ror, för nägon hertigdömenas egen trafik.

s Kanslikol. prorok. 24 februari 1689, Ra.
7 En p romemoria fr ån 1707 i överpostdirekt. arkiv, Ra.
8 Kanslikol. p rotok. 11/ 12 1694, Ra.
o Ri ksregist raturet, Ra.
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Brehmer fick konkur rens fr ån svensk sida ifråga om postvagnstrafik
genom hert igdömet Bremen. I Kanslikollegium fr amhölls 1705 att »jus
posta rum territoriale» i hert igdömena Bremen och Verden var et t den
svenske konungens »regale».1" H an hade därför rät t at t inrätta post-
föring, ridande eller åkande, fr ån svenska postkontoret i H amburg ge-
nom hert igdömena till staden Bremen. En sådan t rafik ansågs ej heller
st ridande mot överenskommelsen med von P laten. Detta förvånar, då
von Platen väl ansåg sig ha monopol på den ridande posten. Kansli-
kollegiets yttrande var motiv för avslutandet av et t kontrakt mellan
ä ena sidan kollegiet och ä andra sidan svenske postkommissarien i
H amburg H uswedel och postdirek tör Rosencreutz i Stralsund om post-
vagnst rafik mellan städerna H amburg och Bremen genom Bremen och
Verden. ' ' I april 1707 skrev överpostdi rektör Johan Schmedeman till
H uswedel, att då t rafiken ifråga snart skulle sätt as igång, önskade han
den lycka och välsignelse.12 Den torde dock ha fortgått helt kort, ty
efter 1708 hör man ej vidare talas om den.

Kejsarens missnöje med von P latens post rätt igheter fortsatte. 4 feb-
ruari 1696 älade kejsaren von P laten äter att mot vite »innehälla med
al l postadministrat ion» och befallde honom att lämna den ti ll »Arf
Gen R iks Postmästaren» (= Th urn und Taxis). 13 Möjligt är att stridig-
heterna mellan kejsaren och von P laten fortgick till s Sverige 1712 miste
Bremen och Verden. Men om så var fallet torde kejsaren ej ha vunnit
något därpå. Man har ju av det, som ovan skildrats, förstått , att kej-
sarens makt var ringa eller ingen då det gällde postfö rhäl landen i en

tysk delstat .
Till sist bör nämnas något högst egendomligt. Postmästaren och post-

historikern Teodor H olm omtalar i Sveriges Allmänna Postväsen, del
IV, 1 att i et t tyskt personhistoriskt verk' uppges att en luneburgisk
ämb etsman Gottl ieb von Bernstorff 20/2 1683 gavs frän »allen  Braun-
schweigischen H ertzogen einen Expectants-Brief auf das General Erb
Post-Lehen, ebenso von Schweden 18/4 1688 for die H ertzogthumer
Bremen und Verden» . H olm säger i sit t nyssnämnda verk, att han ej
funnit belägg för uppgiften. 1683 erhöll von P laten sina postp rivilegier
beträff ande Bremen och Verden och 1686 och längre fr am hade han
dem bevisligen i behåll. Redan före 1683 hade han fått samma privi-
legier beträffande Braunschweig och Luneburg. D ärför kan man säga,
att denna historia om von Bernstorff blir mer än gåtfull.
i Kanslikol. protok. 20/ 12 1705, R a. ' ' Kont rakt 20/ 10 1706. Bland K. brev i Gps.
1- Memorial frän O verpostdir ekt ., Gps. 1" Promemori a fran 1707 i överpostdirekt .
arkiv, R a. ' H opf. H istorien-Genealogischer Atl as 1858, band II.
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