
JOHAN CARL H ELLBERG

av Paul Gerhard H eurgren 1)

P o s t t j ä n s t e m a n o c h P o s t h i s t o r i k e r

Johan Carl H ellberg föddes i Göteborg 1815. År 1835 blev han stu-
dent i Uppsala. Efter studier vid universitetet där skrev han enligt tidens
sed in sig som ext ra v id flera statl iga verk i Stockholm. Snart ägnade
han sig även åt publicistisk verksamhet. År 1845 började han med-
arbeta i Post och Inrikes Tidningar och 1847 övertog han redaktörs-
skapet för denna tidning och behöll detta till 1856.

Efter nägra är började H ellberg tröttn a pa tidn ingsskrivandet. Dä
han stod i gunst hos konung Oscar I anhöll han hos denne at t få en
tjänst i staten. Vid den t iden förekom det att andra än posttjänstemän
erhöll postmästartjänster, fr ämst då pensionerade off icerare. 1854 före-
slog konungen H ellberg at t söka postmästartjänsten i H älsingborg,
v ilken han dock ej erhöll. År 1856, då svenska ministerposten i H am-
burg skildes från den svenska postko mmissarietjänsten där erhöll H ell-
berg den senare befattningen.

H ans färd t ill H amburg företogs med diligens t ill Göteborg och
därifrån med ångbåt till H amburg. Om diligensfärden skrev han senare
bland annat följande: »Första dagen, ännu ostl ig och temligen nordlig,
funno vi isgatan qvar, men ju mera den åbäkiga vagnen nalkades
väster, desto mer fördjupade den sig i undersökning av den svenska
lerans segheter, så att han emellanåt tvang oss att lemna sig, på det han
icke skulle lämna oss. Vi fingo t ill fots hjelpa oss fr am sjelfva så gott
v i kunde.»

) I Postens ärsbok ( 1934) har förfat taren skil drat H ellberg som »Svensk post-
direktör i H amburg 1856 1869». Dennes posthistoriska intresse har emellertid ej
berörts där i.
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Redan 1620 inrätt ades en regelbunden svensk post föring mellan
Stockholm och H amburg genom D anmark. I långliga t ider fanns det
i H amburg et t svenskt postkontor förestått av en postmästare, vilken
befatt ning tidvis var förenad med svenska residentbefattningen där-
städes. Vid dett a postkontor var det på 1800-talet anställda brevbärare,
som delade ut från Sverige ankomna brev.

H . mötte t ill en början som postmästare postkommissarie (fick
senare tit eln postdirektör) mänga svårigheter, men tack vare sin bety-
dande energi övervann han dem. Flera postala reformer inom Sverige
föreslogs av H ., men de godtogs inte av höga vederbörande.

1859 beslöt den svenska regeringen, t rots avstyrkande av General-
poststyre lsen att lämna H ellberg bidrag till utgivande av en tidskrift
»Arkiv i postväsendet ». D enna t rycktes på svenska språket i H amburg
och utkom med 16 häften under å ren 1869 och 1870. Värdet av tid-
skriften sades i första hand vara att »lifva och höja hos tjenstecorp sen
anden, hos tjenstemannen sjelfmedvetandet». I nnehället i tidskrift en är
mycket skiftande.

Redan i första häftet visar H ellberg sit t posthistoriska int resse i en
artikel »Postväsendets forntid» där han berät tar om ordet posts ur-
sp rung och om den kejserliga romerska postens, Cursus publicus. En
annan art ikel i samma häfte har som rubrik »Tidningarnas härkomst
ur postväsendet». En längre artikel i det andra häft et handlar om
»Osterlandens postinrättningar». I t redje häft et har en artikel t ill
rubrik »Postväsendet ett Regale». Vi få r veta om postverkens mono-
polställning, som avser regelbunden befordran av postförsändelser mot
särskilda avgifter. I Sverige har postverkets »regale» fr ån början an-
setts vara regelbunden befordran av slutna brev. I fjärde häft et p resen-
terade H ellberg utkastet till en posthistoria, vars första avdelning
skulle avse »l dsta tiderna» och »Svenska postv äsendets uppkomst ».
Till detta har H . hämtat sina uppgift er ur ett av Pehr Erik Bergfalk
är 1839 hä llet int rädestal i Vitterhets - H istorie - och Ant ikvitets
akademien med t iteln »Svenska postinrättnin gen 1636 1718», vi lket
tal senare även t rycktes.

I samma häft e har H. pä ett förtjänst fullt sät t ut rett frä gan om
Sveriges post rätt igheter i H ambur g. H är omtalas bl. a. att den 27
juni 1618 förband sig en Emanuel Agenna att »med alle Kong!. Maj :ts
poster över H amburg städse kommande meddela utländska nyheter».
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I häfte nr 8 läser man om det svenska postverkets utveckling med
underrubriken »De senaste hundrafyrt io ä ren». Man häpnar nu över
att H . som var stat ionerad nere i H ambur g, kunde lämna så många
fakta om posten i Sverige.

J ohan Carl H ellberg. Foto f rån 1870-talet
av Bertha Valerius, Stock holm .

I sju häften av andra bandet finns det en art ikelserie under rubriken
»U tkast till Posthistoria. Taxiska tidehvarfvet ». Medlemma r av den
österrik iska släkten T hurn und Taxis grundade det första postv erket ,
som regelbundet och mot bestämda avgifter befordrade p rivatpersoners
brev. Först berättar H ellberg om denna post och sedan om postförhäl-
landena under svunna t ider i skilda tyska stater liksom i Europas andra
stater och om posten i främmande världsdelar.

I sjätte, sjunde och åttonde häftena i den andra delen skildras H .
un der rubriken »Postväsendets tekni k » frän 1640 ti ll 1860 postt axor,
postt ransporter, postdiligenser, postkontor, brevbärare m. m. samt pos-
talt i flera länder.
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1861 anhö ll H . hos Kungl. Maj :t att fä företaga en resa till Fran krike
och England för att studera postförh äll andena i dessa länder. Detta
avstyrktes i en skrivelse av 30/ 12 1861 (i koncept i poststy relsen) frän
generalpostdirektör A. W. Roos. D enne ansåg att H . föga kände till
postförhällandena i Sverige och därför ej kunde göra några värdefulla
jämförelser med postförhällanden i fr ämmande länder. Kungl. Maj :t
avslog därför H: s fr amställning.

År 1869 indrogs det svenska postkontoret i H amburg, vilket existerat
i nära 350 år.

Efter hemkomsten utgav H . sina int ryck av människor och händelser
12 band under signaturen Posthumus (1870- 7 4 ).
J ohan Carl H ellberg slutade sina dagar 1877.

56


	Postryttaren 1966 55
	Postryttaren 1966 56
	Postryttaren 1966 57
	Postryttaren 1966 58

