
Kampen mot
missbruket av fribrev

Av Magnus Olsson

Under 16oo- och 17oo-talen hade det svens-
ka postväsendet sin kanske mest expansiva
utvecklingsperiod. Det var under denna
tidsperiod som mycket av grunden till den
framtida o rganisationen lades. De postord-
n ingar och direktiv som slogs fast under
den karolinska tiden spelade stor roll för
postverkets styrning och utveckling under
de kommande hundra åren .

Ett ständigt bekymmer för postledni ng-
en , och kungen , under de krigiska åren i slu-
tet av 16oo-talet var missbruket av fribrevs-
rätten . Möjligheten att skicka brev utan att
betala porto missbrukades i en sådan om-
fattning un der slutet av 16oo- och början av
1700-talet att ständiga klagomäl ink om frän
postkon toren . På samma gång förlorade sta-
ten dessutom välbehövliga inkomster till
kassakistan , något som posth isto rikern
Ernst Grape visat i sina studier.

I de kungliga förordn ingar som finns be-
varade från tidsperioden framträder ett tyd-
ligt mönster. Kungen och postledningen be-
drev en hektisk kamp mot de korrumperade
posttjänstemänn en som tog sig friheter och
missbrukade systemet. Kampen bedrevs
med hjälp av förordn ingar och regler. Det är
den kampen som den här artikeln ska stude-
ra. Som ett exempel kan nämnas Karl XI:s
förordn ing fran 1668 da kungen helt son ika
avskaffade portofriheten inom postväsendet
med orden ; "alle (ingen undantagen) skole
wara förplich tade sine Breeff widh dheras
inlefwererande eller anammande i Posth u-
sen medh reeda Penningar at betala".
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Postväsendet inrättas

I den kungliga förordn ingen frän 1636 om
postväsendets inrättande i Sverige stadgades
ingenting om fribrevsrättigheter. Troligt är
att det var en självklarhet att statens försän-
delser skulle skickas kostnadsfritt med den
nyinrättade posten . Det var statens int orma-
tions- och kommunikationsbehov som låg
bakom in förandet av ett postverk. Likaså
var det en gammal regel i Sverige att kung-
ens bud hade rätt till fri skjutsning och up-
pehälle. Därför är det rimligt att anta att det
var tänkt att de statliga breven inte skulle
beläggas med porto .

Förordningen om "Post-bädhen" är upp-
delad i 18 punkter och reglerar i detalj hur
det svenska postväsendet skulle organ iseras.
Bådhen betyder buden , således "förordn ing
om postbuden". I korthet innebar förord-
n ingen att ett postnät inrättades i "alla p ro-
vinser i hela vårt rike". Detta genomfördes
genom en organ isation av stafettl injer, be-
tjänade av postbönder. Förordn ingen om
postbuden blev starten för det nationella
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postväsendet i Sverige. Anledningarna till
dess in förande har diskuterats bland forska-
re. Både Teodor H olm och Nils Forssell läg-
ger stor vikt vid böndernas skjutsnin gsbe-
svär, vilket nämns som en av anledn ingarna
i inledn ingen till själva förordningen . Även
i nordisk postforskn ing har skjutsnin gspro-
blematiken lyfts fram som betydelsefull vid
etableringen av ett nationellt postväsen .

O tto Madsen lyfter fram skjutn ingspro-
blemet i sin bok, "Et nyttigt og gavnligt
Postvaerk", som behandlar postväsendet i
D anmark. Både Madsens och Forssells, lik-
som i förlängningen även H olms resone-
mang, har dock ifrågasatts. Den norske h is-
tor ikern Finn Erhard Johannessen menar i
sin bok, "Alltid underveis", att skjutsnings-
frågan har tillm ätts för stor betydelse. Jo-
hannesen ser skjutsningsproblemet som den
utlösande faktorn. H an pekar istället på det
ökande behovet av korrespondens för en
svällande statsadministration som en av de
viktigaste orsakerna till uppkomsten av en
organiserad post. Mats Bladh drar i sin bok
om postens utveckling slutsatsen att det
snarare handlar om en sammanvägning av
statens byråkratisering och skjutsn ingsbesvä-
ren . Ö kad byråkratisering leder till mer skri-
velser inom riksstyrelsen och utgör på det
viset en m er betungade skjutsn ings- och
gästningssituation för bönderna, vilket
kommunikationsforskaren Bladh påpekat.

Fri brevsproblemet

Missbruket och problemen med fribr evsrät-
ten var en direkt följd av in förandet av ett
organiserat postväsende i Sverige. Tidigare
gällde klagomålen främst skjutsningsplikten
och våldgästningar av bönderna. Ett mer
handfast bekymmer där kurirer och postbud
påtvingade sig transport, mat och logi. I och
med in förandet av postväsendet 1636 för-
svann i stor t dessa problem . I stället tog
missbruket av fribrevsrätten vid som det
stora bekymret för statsmakterna.

Efterhand som postmängden ökade blev
det nödvändigt för staten att reglera använ-
dandet av postväsendet . I postordn ingen
frän 1643 reglerades vilka brev som skul le

vara befriade från porto. H är stadgades un-
der femte punkten att :

"alle the som thetta wårt Postwäsen de wele
bruka och nyttia skole för the Breff the aff-
sända eller emoottaga gifwa i porto eller
Breffpenningar effter then Taxa och ord-
ningh som ther öfwer särdeles ähr giord och
publicerat. . . alle the Breff som icke immedi-

ate til oss eller ware Collegier försendes.. .
uthan all åthskildnadt för privat Breff hållas
och effter ofwan berörde Taxa och O rdningh
på alle O rter betalas skole."

Staten stadgade alltså att alla som ville
skicka privata brev med posten var tvungna
att betala porto för sina brev. Samtidigt fast-
slogs det att brev som skickades direkt till
Kungl. Maj :t eller till kollegierna inte skulle
vara avgiftsbelagda. Taxan för betaln ing av
privatbrev fanns anslagen vid postkontoren
runt om i landet.

Första sidan av 1643 ars postförordnin g,
den första i vilken fribrevsrätten reglerades.

The first page of the 1643 postal statute,
in which the right to post-free letters was

regulated for the first time.
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Odaterat fribrev till Gustaf O tto Stenbock.
Adressaten var den förste svenske guvernören över Ski ne, Halland och Blekinge (1658-1664).

Undated post-free letter to Gustaf O tto Stenbock. The addressee was the first Swedish governor
of the previously Danish counties of Skane, Halland and Blekinge (1658-166.4).

In tressant med postord ningen frän 1643
är formuleringen i citatet ovan . Tydligt är
att staten under de första åren sedan postvä-
sendet inr ättats upptäckt att det fanns ett
p rivat in tresse för användandet av postlin-
jerna. Det är tydligtvis inte endast kungens
och myndigheternas brev som transportera-
des med posten , och av den an ledn ingen
uppkom ett behov av att stadga vad som
gällde för betalningen av de brev som in te
var tjänstebrev. I det här stadiet omtalades
alltså betaln ingen för privatbreven som nå-
gonting nytt, inte att det fanns ett problem
med frib rev. Problemet, om ett sådant exis-
terade, var snarare att det visat sig att privat-
b rev skickades med posten överhuvudtaget,
och att dessa måste betalas. Resonemanget
från statens sida är här omvänt, jämfört
med hur tongångarna under de kommande
åren skulle gå.

Snart nog visade det sig att uppmaning-

en till privatpersoner att betala för sin post
in te var tillräcklig. Redan i en specialförord-
ning frän 1645 redovisades pa ett tydligare
sätt vem som hade rätt att åtnjuta portofri-
het. Liksom den tidigare existerande skjuts-
friheten var det brev som : "affgä und er wärt
Konglige Secret, eller något uthaff wåre
Collegiers.. . Signeter;" vilka var befriade
från porto . I förordningen infördes också
för första gången en lista på vilka som skul-
le erhålla postfrihet . En ligt förordn ingen
skulle listan endast innehålla : "N ågre få Per-
soner; hwar öfwer äth war General Postm äs-
tar een special förteckn ing eller lista tilstält
·+ 99ar .

I förordn ingen stadgades alltså att det
endast var vissa utvalda personer som hade
rätt till fribrev. Personerna i fråga skulle
dessutom vara upptagna på en lista som
kansliet sammanställt och skickat till gene-
ralpostmästaren . Det här systemet tycks ha
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varit i bruk under ett antal år, men in te
fungerat fullt ut. Ett tydligt tecken på detta
är att under 1662 var det dags för en ny,
uppdaterad version av den lista som omtala-
des 1645. Nu var den betydligt längre och de
"nägre fa" persone r som omnämndes 1645
hade blivit ganska många. Liksom tidigare
skulle namnen på dem som erhållit porto-
frihet sammanställas av kansliko llegium
som skulle: "låta förfärdiga een serdeles lista
öfwer alle N ampnen aff sådane befrijade
Breff och Personer och den sama Wår Post-
D irector tilställa".

Staten fö rsöker reglera

Under det första kvartsseklet av organ iserad
postföring i landet är det tydligt att stats-
makterna upptäckt två saker, vilka de velat
reglera med nya regler och direktiv. För det
första hade det visat sig att det fanns ett be-
hov for privatpersoner att skicka post. I de
allra första föreskrifterna for Posten tycks
den insikten in te varit speciellt framträdan-
de utan hela organ isationen hade varit in-
riktad på den statliga kommunikationen .
För det andra har privatpersonernas brev-
skrivande visat sig ge en ekonom isk ersätt-
ning till postverksamheten . Från att ha varit
ganska små under de första åren , steg sta-
tens inkomster från Posten så sakteliga. N ils
Forssell har bland annat genomfört utförli-
ga analyser av det tidiga svenska postverkets
ekonomi. Av den an ledningen blev det
nödvändigt att precisera vilka som var fri-
brevsberättigade. Listorn a frän 1645 och 1662
är tydliga bevis på att staten försökte reglera
vilka som skulle betala för sina brev.

De här förändringarna är två tydliga
tecken på en modernisering av postverkets
organ isation . Från att ha varit ganska enkelt
organ iserad under de första åren in förde
statsmakterna här ett byråkratiskt system for
att hålla reda på vem som tilläts skicka fri-
brev. På samma sätt kan vi se ökn ingen av
privata brev som en del i en förändrad eko-
nomisk situation for den välbärgade över-
klassen . Även om det in te var speciellt dyrt
att skicka b rev går det ändå att koppla det
ökande an talet försändelser till en generellt

sätt bättre ekonomisk situation för dem
som använde sig av postväsendet.

Fribreven stoppas

Förteckn ingarna över personer, som hade
rätt till fribrev, hjälpte dock in te mot det
allt mer tilltagande missbruket av portofri-
heten . Statliga ämbetsmän skickade sina pri -
vata brev kostnadsfritt genom att samla pri-
vata brev i ett större paket och adressera det
till någon statlig tjänsteman ute i landet.
Karl XI:s förmyndarregering tog därför till
det tunga artilleriet i en förordn ing från den
19 december 1668 enligt vilken alla fribrevs-
rätter avskaffas:

"thet swåre m isb ruuk som medh the månge

förm eente Frijbrefwen sigh uthom Wår wilia

in rijtat hafwer må blifwa hem mat och aff-

styrt ; Alltså hafwe Wij för skiäligt funn it och

resolverat, thet ingen häreffter ehoo han ock

är aff högre eller lägre Stån dh och Wärde

skal må n iu ta någon Frijheet i posten uthan

at alle (ingen undan tagen) skole wara för-

plicktade sine Breeff st rax widh d heras in lef-

wererande eller anam mande i Posthusen

med h reeda Penningar at betala ; Effter den

Taxa som på hwar ort för sigh satt är och

jämpte thetta tryckt b lifwer."

Formuleringen i förordningen är mycket
tydlig och kan in te missuppfattas. För att
understryka att porto skulle betalas för alla
brev har den som formulerat texten lagt till
"ingen undan tagen" i en parentes efter det
in ledande stycket om portofrihetens avskaf-
fande.

I förordningen frän 1668 är det tydligt att
staten in te längre hade någon kontroll över
vilka brev som skickats utan ersättn ing.
Hela systemet verkar ha kollapsat varför
den d rastiska åtgärden att helt avskaffa rät-
ten till fri post sågs som den enda utvägen .
Åtgärden visar också på den kraftiga utveck-
lingen av postväsendet under dess första år-
tionden . Bevisligen har det funnits ett stort
uppdämt behov av privat korrespondens
inom landet. N är det inom ramen for brev-
friheten visade sig att det fanns en möjlig-
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het att skicka sina privata brev portofritt har
detta utnyttjats i hög grad av brevskrivarna.
Problemet hade an tagit sådana proportioner
att staten vid flera tillfallen försökt att regle-
ra det. I det fall antalet privata brev som
skickats porto fritt varit färre är det in te tro-
ligt att statsmakterna skulle ha ägnat frågan
sådant intresse.

Förordn ingen om betaln ingskrav för alla
brev som skickades fanns kvar under de
kommande åren . I takt med statsapparatens
utveckling stod det dock snart klart att det
fanns ett behov för de statliga myndigheter-
na att kommunicera med varandra. Statens
utveckling mot en mer byråkratiserad orga-
n isation ledde till att myndigheterna behöv-
de utväxla skrivelser. För att lösa detta
kommunikationsprob lem utfärdade Karl XI
en ny förordn ing om posten den rn juni
1673. I den berördes fribreven genom att sta-
ten för sin egen korrespondens avsatte
pengar till portobetalning. Ett så kallat
kvan tum in fördes i enlighet med förord-
ningens sjunde punkt :

"Såsom inge Frijbreff här effter skole tillåtas

uthan W ij i dhet stället hafwa låtit tilläggia

alla d hem som Wij skiähligt prö fwe at böra

åthniuta Postfrijheet ware sigh Co llegier eller

Personer ett wist Qu antum aff Postpenn ing-

arne til Wår och C ronones tienst altså warde

ock icke heller Postförwalterne effter dhen ne

dagh någre Frib reff beståndne . . . "

legierna och andra myndigheter, som erhöll
pengar att betala porto med, skulle lands-
hövdingarna och guvernörerna en gång om
året redovisa sina utlägg för por to . I efter-
hand fick de då betalt av kronan för de
kostnader som de haft.

Förmyndarregeringens förordn ing från
1668 avskaffade alltså möjligheten till fri-
brev. Ett totalt stopp var också länge stats-
makternas lösning på fribrevsproblemet.
Mellan 1668 och 1685 fanns inte nägon möj-
lighet att skicka fribrev. Istället fördelades
pengar, enligt förordn ingen fran 1673,  til l
myndigheter och personer med brevko rre-
spondens.

Ny fribrevsrätt 1685

En märkbar förändring inträffade emellertid
under Karl XI:s regering. I förordn ingen an-
gående "fribrev pa posthusen" av den 23 de-
cember 1685 infördes pa nytt fribrevsratter
inom det svenska postväsendet. Förordning-
en är omfattande och uppdelad i flera olika
punkter. I den första slås fast att "Inge Breff

Med hjälp av statliga medel skulle myndig-
heter och vissa privatpersoner ha möjlighet
att skicka b rev utan att det innebar någon
ekonomisk uppoffring för dem . I texten
uppmanades postmästarna att själva betala
för de fribrev som de släppte igenom utan
att först ha fått betalt av brevskrivaren . Den
sistnämnda formuleringen tyder på att post-
mästarna varit an ingen släpphän ta i kon-
trollen av vilka som skickat fribrev. I förord-
n ingen frän 1673blev det postmästarens eget
ansvar att ta betalt ; i annat fall kostade det
honom pengar. I förordningen meddelades
också, under den åttonde punkten, hur gu-
vernörerna och landshövd ingarna skulle -
förfara med sina brev. Till skillnad från kol-

Första sidan av 1685 ärs föro rdn ing om fribrev som
införde s.k. fribrevsböcker.

Th e first page of the 1685 statute o n post-free lette rs
which introduced so-called ' letter books'.
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må för porto wara frije förutan Ware egne",
vilket åsyftade de brev som skickades från
bland annat de kungliga kollegierna, guver-
nörerna och landshövdingarna. För att reda
ut vilka som hade rätt till fribrev återin för-
des den lista som funn its tidigare. Fribreven
skulle enligt förordn ingen regleras: "Alt ef-
ter den lista och förtekning som wij deröf-
wer hafwa lätit affatta och wårt C an tzlij
Coll egio tilställ a".

En nyhet i förordn ingen frän 1685 är att
det infördes så kallade fribrevsböcker. De
personer som fanns upptagna på Kanslikol-
legiums lista erhöll en fribrevsbok i vilken
deras namn och den portosumma de hade
rätt att skicka brev för var noterad . Vid in-
lämning av post skulle boken visas upp och
postmästaren föra in krediten i densamma.
Vid årets slut skulle postboken lämnas in
för kon troll och avstämning och in för nästa
år erhölls en ny bok.

Statsmakterna försökte alltså på ett mer
byråkratiskt sätt reglera mängden fribrev. I

Fribrev till Hans Wachtmeister frän 1686 med
den tidiga versionen av F-stämpeln.

Post-free letter to Hans Wach tmeister from
1686 with the early version of the F-postmark.
(F for 'Fribrev' i.e. post-free lett er.

förordningen stadgades dessutom under
punkt tre att breven skulle förseglas med si-
gill från den som hade erhållit portofrihet.
Under punkt fem uppmanades brevskrivar-
na att endast sända tjänstebrev med fribre-
ven . Texten gav också postmästarna befo-
genheter att öppna misstänkta privatbrev
som skickats under förespegling av tjänste-
post. Postmästaren gavs rätt att öppna miss-
tänkta brev i ett vittnes närvaro. I det fall
det visade sig att m isstanken var berättigad
dömdes brevskrivaren till tjugo daler silver-
mynts böter.

H är kan vi tydligt se att staten hade dri-
vit byråkratiseringen av postverket ytterliga-
re ett steg. I samband med förordn ingen
frän 1685 in fördes vad vi idag kallar för pap-
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persexercis för att hålla ordning på fribre-
ven . Det var in te längre möjligt att skicka
fribrev utan fribrevsboken . Denna skulle
dessutom föras enligt särskilt uppställda reg-
ler.

Upptrappad jakt på fr ibrevsmissbrukare

Karl XI:s fö ro rdning frän 1685 förblev til l  in
pa 17o0-talet den som reglerade fribrevsrät-
ten inom det svenska postväsendet. Det är
tydligt att myndigheterna satte in stora re-
surser på att försöka efterfölja reglementet.
Redan 169o skickade Kanslikollegium ut en
varning till postkontoren och postmästarna
där man upprepade det som står i förord-
ningen frän 1685. Kanslikollegium tryckte
särskilt på att fribrev endast fick skickas ä
tjänstens vägnar och upprepade att det var
förenat med tjugo daler silvermynt i böter i
det fall det påträffades privat korrespondens
b land tjänsteposten .

Förordn ingens reglering av privatbreven
underströks ytterligare av att Kanslikol legi-
um skickade ut hela förordn ingen på nytt
1692 och 1695. Att publiceringen pa detta
sätt upprepades tyder på att problemen
med missbruk av fribreven eskalerade under

Odaterat fribrev t ill Amiralitetskollegiet i
Carlscrona med den sena versionen av F-stämpeln.

Undated post-free letter to the Admiralty in
Carlscrona (Karlskrona) with the later version of
the F-postmark. (F for 'Fribrev' i.e. post-free letter).

perioden och att myndigheterna fann det
nödvändigt att upprepa de föreskrifter som
gällde. Återigen kan vi konstatera att det
inte är troligt att Kanslikollegium skickat ut
de här påminnelserna om det in te varit någ-
ra problem med fribreven .

De statliga myndigheterna fortsatte att
brottas med fribrevsproblematiken under de
följande åren . Även under sin bortavaro
från Sverige tog Karl XII aktiv del i be-
kämpningen av fribrevsmissbruket. H an
gick, som vi sett, skarpt tillrätta med dem
som utnyttjade systemet för egen vinning. I
sin förordning utf ärdad 1703 i staden Thorn ,
i nuvarande Polen , gav han postmästarna
noggranna instruktioner att övervaka vilka
brev som skickades som fribrev. En ligt reso-
lutionen var det endast "Generals-Personer
och Öfw erstar" som skulle åtnjuta portofri-
het till utlandet om de skickade brev som
hade med deras regementens skötsel att
göra.

Dessa förmaningar visade sig dock o till-
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räckliga, och den 8 januari 17o4 gav Karl XII
ut en ny förordning om fribrev, utfä rdad i
H eilsberg i Preussen . Förordn ingen är att
betrakta som en fortsättn ing på faderns för-
ordn ing frän 1685, anpassad ti ll förhällande-
na 1704. I korthet innebar förordn ingen att
de som sedan tidigare innehaft portofrihet
även i fortsättn ingen skulle ha rätt till fri
post och att inneha en fribrevsbok. Breven
skulle, enligt förordn ingen , skickas till post-
kon to ret där de vägdes och portokostnaden
räknades ut. Kostnaden fördes upp i post-
protokollet och i fribrevsboken . Vid varje
kvartalsskifte skulle räkenskaperna stämmas
av och jämföras med varandra. I fribrevsbo-
ken skulle:

"där ut i dhe Breef som härsam manstädes . . .

u th färdas med Personens character och

N ampn samt orten t ill hwilken dhe ärnas

annoteras eller inskri fwer . . . Dhe Breef som

uti publ iqne ährender skrifwes och Warda uti

Frijbreefs-böckerne in tecknade 'Recom men-

deres' ".

Hårdare krav på postmästarna

Karl XII lade med denna förordning ett
större ansvar på postmästarna. Tidigare
hade postmästaren fått befogenhet att öpp-
na misstänka brev. I den nya förordn ingen
ställdes han till svars om det visat sig att pri-
vatbrev skickats utan betaln ing från hans
postkontor. Förordningen stadgar under
första punkten att postmästaren hålls ansva-
rig för: "Summa ns beta hlning och tienstens
förlust". Just postmästarnas skyldighet att
hålla efter missbruket är klart preciserad i
förordn ingen frän 1704. Tidigare har direkti-
ven från staten varit allmänt hålln a. Kungen
lade nu ansvaret för kon trollen av fribreven
på postpersonalen . Under den tjugoförsta
punkten i förordningen anges det att om
posttjänstemännen fattar misstankar om :

"m issbruuk eller undersleef emoth den ne

och förre Förordningar; Skola Post-Betienter-

ne wid deras tiensts och Embetes förlust om

d he det förtij ga . . ." Post-bet ienterne hafwa

at angifwa någon saak af begängit feel".

Förordningen redogjorde även för hur even-
tuella brott mot föreskrifterna skulle be-
handlas. I det fall det upptäcktes i Stock-
holm var det "Post-Rätten" som skulle
handlägga ärendet. O m det upptäcktes i
landsorten skulle postmästaren tillsammans
med två ur stadens magistrat döma den
misstänkte. Protokollet skulle därefter skick-
as till Kanslikollegium och innan böterna
var betalda var den skyldige avstängd från
att begagna sig av postväsendet.

Ö verhuvudtaget är förordn ingen detalje-
rad vad gäller postmästarnas ansvar för att
fribrevsmissbruket ska kunna beivras. Un-
der den andra punkten får postmästarna
reda på att de ska :

"achta sig at ey in läggia eller tillstädia andra

under warande sin upsich t at in läggia private

Breef, antingen till samma Perso hn som dhe

publique skrifwas till eller till någon annan å

den orten wistan de. Postfö rvaltaren bör med

Sin underskrifft besann a . . . richt igheet på

det om framdeles annorlunda skulle befin-

nas man då må kunna wetha hwilcken i det

fallet står at tilltalas."

O m det skulle utdömas straff fick postmäs-
taren böta 2 0 daler silvermynt i en lighet
med det som stadgades i förordn ingen från
1685. Den p rivatperson som försökt skicka
privata brev som fribrev skulle även han
straffas. Vid det första tillfallet tilldömdes
han bö ter på 2 0 daler silvermynt och vid
det andra och alla därpå följande tillfallen ,
dubbla böter.

Jämfört med tidigare förordningar och
resolutioner som försökt få bukt med fri-
brevsproblemet var Karl XII :s förordning
frän 1704 mer formulerad som en lag. Kung-
en stadgade stränga straff för den som brö t
mot in ten tionerna och försökte skicka sina
privata brev utan att betala för dem. Straf-
fen gällde, som vi har sett, både för post-
mästarna och för den som försökte skicka
breven . Förordningen var mycket om fattan -
de; ytterligare ett exempel på den detaljn ivå
som förordningen försökte styra är att det
under den artonde punkten gavs besked om
att det på kronans postjakter var förbjudet
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att medföra nagra brev om de inte hade
lämnats in på postkontoret och blivit för-
sedda med dess sigill. Bestämmelsen gällde
såväl passagerare som skeppare och besätt-
ning på postjakten . Den som bröt mot för-
ordningen fick böta åtta daler silvermynt.

I förordn ingen stadgades vidare, i punkt
13, att de myndighetspersoner som inte er-
hållit en fribrevsbok, exempelvis häradshöv-
dingarna, ändock kunde få åtnjuta portofri-
het. O m det gällde brev som skickats i tjäns-
ten och var adresserade till någon annan
myndighet kunde häradshövdingen få er-
sättn ing för sina utlägg. O m papperna var
orden tligt ifyllda och underskrivna av post-
mästaren så "undfå dhe af Post-cassan , emot
wederbörligit Qv ittens, deras uthlagde Porto
igen".

M issbruket fortsätt er

Karl XII :s fribrevsförordning frän 1704 kom
att reglera fribreven under resten av den ka-
rolinska tiden . Kanslikollegium gav 1707 ut
en instruktion för postmästarna. I instruk-
tionen fastställdes vad som ålåg en postmäs-
tare i Sverige. Beträffande fribreven hänvisa-
de Kansliko llegium till kungens förordning
frän 1704: "hwad Frijbr efen beträffar, Kon g .
Frijbrefs-O rdningen af den 8 Januarij 1704.
Så wäl som Kong!. Förordn ingen af den  q i
27 jun1 1703. O ch alle deruti anfö rde O m-
ständigheter noge efterlefwa och i acht
taga".

Kungen utfärdade in te några andra in-
struktioner avseende fribreven utan lämna-
de över till postverkets egna chefer att hålla
efter missbruket. Ett försök till detta är ett
flertal uppmaningar och instruktioner från
högre posttjänstemän til l landets olika post-
kon tor. Ö verpostdirektören Johan Schm e-
deman skrev i en underrättelse från mars
1709 till postmästarn a i punkt nu om frib re-
ven :

"O m någo n emo t ko nu ngens Fö rord n ing

m issb rukar Bref-frijh eten in sm yger Bref på

Posth uset , eller dem uttager, som b etalas

sko la utan at afläggia skyld igt po rto , i me-

n ing at försn illa ko n ungens in ko m st ; b lifwe

t
r CamGrada & Privilegio Sac.  RegMajeais.

£rt ti.fen/ 8etrterjt be4ab!2±antiftia.
«fJon.HEna.WEuNEa.

Första sidan av Karl Xll :s förordning om fribrev från
1704 som införde böter för postmästare som inte

följde reglementet.

The first page of Karl XII's statute on post-free letters
from 1704 which introduced fines for postmasters

who did not comply with the regulations.

Sädan e Bref liggand e och d en b rotzlige an -

gifwes o ch p lichte so m en fw erträdare af
Kon g!. M ay :tz Fö rord ningar och fö rsn illare

af des In ko m st."

underrättelsen upprepades även de regler
som gällde för brott mot postordningen
frän 1704 . I samma text meddelades även att
det var belagt med dödsstraff att an tasta nå-
got postbud som var på väg med posten .
Det verkar dock som om postmästarna och
postkon toren hade svårt att efterleva kung-
ens och sina chefers önskemål; postledn ing-
ens krav och varningar till personalen blev
fler och fler. Postkamreren Claes Skraggen-
sköld uttry ckte i en noti fikation frän 1714
till postkon to ren sin ilska över alla p rivat-
personer som inte betalade för sina brev.
Karl XII :s förordn ing frän 1704 var, enligt
postkamreren , glasklar och postmästarna
skulle:
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"ställa sig Kon gl. Frijb refs-Förordningen de

An no 1704 til hörsam efterfölgd med äthwar-
n ing at om han låter någon emot högbe-
melte Förordnings lydelse Frijbref äthn iuta
skal han blij dömd dem at betah la . . . ty

högstbemelta förordning är i sig sielf klar
och kan makligen efterlefwas om man elljest

will."

In te heller postkamrerens varning tycks ha
stävjat missbruket. Knappt ett år senare, den
7 februari 1715, skrev postväsendets chef,
Samuel Bark, ett brev till postkon toren där
han dels klagade över fribrevsmissbruket,
dels också näpste postmästarna for att de
inte lämnade in sina redovisn ingar av rä-
kenskaperna i tid . En ligt Bark kom in te rä-
kenskaperna in till kansliet "oachtadt de
åthskillige påminnelser och åthwarningar
man i dhe mäl uth färdat".

Redovisningsproblemen som Bark här
hänvisar till är tydliga tecken på att postor-
gan isationen blivit större. Tillsammans med
postkamrerens uppmaning till postmästarna
att noga efterfölja förordningen frän 1704 är

Postkamrer Claes Skraggenskjölds namnteckn ing.

The signature of Claes Skraggenskjöld,
the Post Office Chief Accountant.

de bevis på att organisationen har vuxit till
en byråkratisk enhet. Byråkratiseringen av
postväsendet hade således ökat i och med
att Karl XII lade största delen av ansvaret
för driften i händerna på statens tjänste-
män .

Ett tydligt tecken på den modernisering
som postväsendet genomgått är att makten
har fördelats neråt i organ isationen , till äm-
betsmännen . Tjänstemännens antal inom
posten hade ökat i sådan omfattn ing att det
är rim ligt an ta att de rekryterats till sina ar-
betsuppgifter tack vare sin kompetens och
in te sin börd .

Kontrollapparaten inom postväsendet
hade dessutom blivit betydligt tydligare än
vad den varit bara ett par årtionden tidigare.
Ett tecken på detta är Karl XII :s mer detalje-
rade förordning frän 1704, jämfört med Karl
XI :s frän 1685. Ytterligare ett bevis pa att fri-
breven under slutet av Karl XII :s regerings-
period upptog en relativt stor del av post-
mängden är den uppmaning som överpost-
direktören skickade ut den 14 februari 1717.
H an ville att fribreven i fortsättningen skul-
le skrivas på tunnare papper, vilket skulle
leda: "til Posternes lättande och fortare
gang".

Den 1o februari 1718 utfärdade Karl XII
en förordn ing från sitt dåvarande högkvar-
ter i Lund . Förordn ingen gällde en sam-
manslagning av postkon toren med gästgive-
rierna. Förordningen är en av de mest om-
fattande som den karolinska tidens byråkra-
ti skapade. Främst gäller det dess redigering
och uppdeln ing i olika punkter och stycken ,
allt mycket enkelt och överskådligt organise-
rat. När det gällde fribreven hade förord-
n ingen inte lika mycket att tillföra. Av hela
den omfattande förordn ingen är det endast
det 57:e stycket under första punkten som är
av intresse i detta sammanhang. H är stadga-
des att inga resande mellan gästgiverierna
fick "tage någre bref med sig att beställa
utan icke de blifwit på Posthusen angifne
och betalte samt sådant på brefwen an teck-
nat". Den som gjorde det skulle böta in te
mindre än 15o daler silvermyn t. Kungen
fortsatte alltså att beivra fribrevsproblemet
genom att stadga höga böter for den som

80 PO ST RYTTA REN 2 0 0 7



bröt mot föreskrifterna. I förordningen från
1718 har alltsä böte sbeloppet stigit till 15o da-
ler silvermynt, jämfört med 2 0 daler silver-
mynt i förordn ingen frän 1704 .

Fribrevspolit ikens slutpunkt

Karl XII:s förordn ing frän 1718 betydde sto -
ra förändringar för postväsendets organisa-
tion . Ö verpostdirektören skickade den 15
mars 1718 ut en skrivelse till postm ästarna
där han meddelade att : "Frij-Brefs Böckerne
skola uphäfwas och alle Bref som uti des
tienst hädanefter afgä genast betalas". Exakt
vad som gällde för fribreven i samband med
förordningen från den IO februari är något
oklart. Förordn ingen är otydlig på just den-
na punkt.

Ö verpostdirektören var desto tydligare i
sin skrivelse en dryg månad senare. Den ger
intrycket att portofriheten helt och hållet
avskaffats. N ågot som talar emot detta är att
kungen i juli mänad 1718 skickade ett brev
till Kanslikollegium i vilket han deklarerade
att brev som skickades i tjänsteärenden skul-
le märkas på ett speciellt sätt. "Uppå alle
Wår tienst angående bref hädanefter må
skrifwas ord et Emb ets-Bref". Troligast är att
kungen i sin förordning frän februari 1718
velat avskaffa portofriheten för alla b rev
utom för dem som skickades direkt av kung-
en eller kansliet i Stockholm. O verpostdi-
rektören hade i sin instruktion meddelat att
alla fribrevsböckerna skulle avskaffas medan
kungen i juli månad förtydligat det hela.
Troligtvis handlade det således om regering-
ens korrespondens som, liksom av tidigare
hävd, skulle vara portofri.

Denna förordn ing blev den sista som
kungen utfärdade angående postväsendet
och fribrevsproblematiken. Karl XII sköts
som bekant till döds under belägringen av
Fredrikshalds fästn ing i Norge den 30 no-
vember 1718. Kort tid därefter upph ävdes
förordn ingen om postkontorens och gästgi-
veriernas sammanslagning. I själva verket
hade den aldrig genomförts fullt ut, vilket
bland annat Forssell påpekat . I samband
med att postordn ingen från den IO februari
1718 upphävdes skickade postkam reren en

notifikation till postmästarna där han kräv-
de att postmästarna skulle se till att driva in
portot för fribreven . I nionde punkten for-
mulerades det så här: "Alla Em betes Bref-
wens porto, bör Påst Förwaltaren in fordra
och så laga at intet deraf må bli utestående
elljest kommer han derföre at blifwa answa-
rig".

Den karolinska epokens fribrevspo lit ik
fick sin slutpunkt när Kanslikollegium den  6
maj 1719 skickade ut ett förty dligand e om
fribreven . H är återgick man till de listor
som tidigare funn its och som specificerat
vilka som var berätt igade till po rto frihet.
Liksom tidigare blev det en lång lista med
många namn på personer och myndigheter,
vilka hädanefter inte skulle behöva betala
för sina brev. I denna s.k. specifikation upp-
manades postmästarna att "in tet låta någon
ehoo han wara må som här ofwan före icke
är specificerat, ätniuta Frij Post". Enl igt
Kanslikollegium var den nya postordn ingen
som gällde efter Karl XII :s död bättre "Lem-
pad efter närwarande tijd och Regerings For-

9»men .

Pärminsida till Kansliko llegiums instrukt ion
till postm ästarna frän 1707 signerad av dävarande

överpostdirektör Johan Schmedeman.

Inside of file from the Postmaster General with
instructions to postmasters from 1707, signed by

Johan Schmedeman, the then Postmaster General.
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Fight against Abuse of
Post-Free Letters

During the 17 and 18" centuries, theSwed-
ish Post Office developed and expanded
perhaps more quickly than ever before or
since. It was during this period that much
of the foundation was laid for its future or-
ganisation. The regulations and statutes
established during the Carolinian (1654-1718)
period were very important for the manage-
ment and development of the postal service
over the coming century.

During the war years at the end of the
17" century, a constant worry for the direc-
tors of the Post O ffice, and for the King,
was the abuse of the right to send letters
post-free. At the end of the 17 and begin-
ning of the 18 century, the opportunity to
send letters post-free was abused to such an
extent that the local post offices were con-
stantly complaining. At the same time, the
State was also deprived of much needed
revenue for its coffers, as shown by the
postal historian Ernst Grape in his studies.

There is a clear pattern in the royal
statutes preserved from this period. The
King and the Post Office directors fought
hard against corrupt post office officials
who took liberties and abused the system.
The fight was fought by means of statutes
and regulations.

The Problem of Post-Free Letters

The abuse and problems with the right to
exemption from postage was a direct result
of the introduction of an organised postal
service in Sweden . In the past, most com-
plaints concerned the farmers' obligation to
provide transport and the aggressive de-
mands made on them for food and lodging
by couriers and messengers, a more down-
to-earth problem. With the introduction of

postal services in 1636, these problems
largely disappeared. Instead, the right to
exemption from postage became a big
problem for the State.

In the 1636 statu te on postal services,
there is no mention of any right to send
letters post-free. The reason is probably that
it was taken for granted that postage was
not to be charged on the State's and the
King's letters. However, as the quantity of
mail increased, it became necessary for the
State to control the use of the postal ser-
vice, and the 1643 statute specifies who is
entitled to exemption from postage. This
statute laid down that anyone who wanted
to send private letters by post was obliged
to pay postage. At the same time, it was
stated that postage was not to be paid on
letters sent direct to the Min istries or
Departments of State.

Soon enough it became apparent that
the instruction that private individuals were
to pay postage on their letters was not suffi -
cient. As early as 1645, a special statu te spelt
out more clearly who was entitled to send
letters post-free. For the first time, the stat-
ute lists those who had this right .

Thus, the statute stipulated that only
certain specified individuals were entitled to
exemption from postage. The names of the
individuals in question also had to appear
in a list prepared by the Secretariat and sub-
mitted to the Postmaster General. This sys-
tem appears to have been in use for a num-
ber of years but does not seem to have
worked quite as intended. A sign of this is
that in 1662 a new up-dated version of the
1645 list was issued. It was now considerably
longer and the "few" people mentioned m
1645 had become quite numerous.
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Post- Free Letters abolished

The lists of people who were entitled to ex-
emption from postage did not stop the ever
increasing abuse of post-free letters. Civil
servants sent their private letters post-free
by parcelling them up and addressing the
package to a civil servant somewhere in the
country. During Karl Xi' s minority, the Re-
gency therefore resorted to their heavy guns
in a statute of 19" December 1668 abolishing
the right to exemption from postage.

The wording of the statute is very clear
and cannot be misunderstood. To empha-
size that postage was to be paid on all let-
ters, the author of the text has added "none
excepted" in brackets after the introductory
paragraph on the abolishment of post-free
letters.

The statute requiring postage to be paid
on all letters remained in force for the next
few years. However, as the organisation of
the State became more complex, it soon be-
came evident that there was a need for the
various authorities to communicate with
each other. The development of the State
into a more bureaucratic organisation
meant that the authorities needed to cor-
respond. To solve the problem of commu-
nication, Karl XI issued a new postal statute
on 1o" June 1673. Thi s concerned post-free
letters insofar that the State set money aside
to pay postage on its own correspondence.

State funding was introduced so that the
authorities and certain private individuals
were able to send letters without personal
financial sacrifice. The text requires the
postmasters to pay themselves for any let-
ters they let through without first receiving
payment from the sender. The wording sug-
gests that the postmasters had been slightly
lax in checking who had the right to exemp-
tion from postage. Th e 1673 statu te makes it
the postmasters' responsibility to charge
postage; if not, they would have to pay
themselves. The statute also stipulates,
under item 8, how county governors and
local officials were to handle their letters.
Unlike the state departments and other

authorities who received money for post-
age, county governors and local officials
were to account for their expenses on post-
age once a year. The State then paid them
in arrears for any expenses they had
incurred on postage.

The Regency' s statute of 1668 thus abol-
ished the right to exemption from postage.
For a long time, the State's solution to the
problem of post-free letters was therefore a
complete stop. Between 1668 and 1685, it was
not possible to send letters post-free.
Instead, in accordance with the 1673 statute,
money was allocated to authorities and
individuals generating correspondence.

Post-Free Lett ers re- introduced in 1685

However, a noticeable change occurred
during the course of Karl Xi' s reign . In the
statute "Post-Free Letters in the Post Of-
fices" of 23 December 1685, post-free letters
were re-introduced into the Swedish postal
service. The statute is extensive and is di-
vided into several items.

One novelty in the 1685 statute is that
so-called letter books were introduced. The
right to send post-free letters was linked to a
letter book. Those who received a letter
book were thus entitled to send letters post-
free. The people appearing in the Postmas-
ter General's list received a letter book, with
their name and the amount they were
allowed to spend on postage. Wh en posting
letters, the book had to be shown to the
postmaster who had to enter the credit
remaining. At the end of the year, the book
had to be handed in to be checked and
balanced, and a new book was issued for
the following year.

Pursuit of Abusers of
Post-Free Lett ers intensified

Karl XI's statute of 1685 remained in force
into the 18 centu ry, regulating the right to
post-free letters in the Swedish postal ser-
vice. It is evident that the authorities used
their best endeavours to try to follow these
regulations. As early as 169o, the Postmaster
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General issued a warning to post offices and
postmasters, repeating the con tents of the
1685 statute. In particular, the Postmaster
General emphasised that letters could only
be sen t post-free on official business and
that a fine of 2o daler in silver would be im -
posed if private letters were found among
the o fficial mail.

The statute's rules on private letters were
further emphasised when the Postmaster
General re-issued the whole statu te in 1692
and then again in 1695. The fact that the
statute was re-issued repeatedly in this way
indicates that the problem escalated dur ing
the period, and that the authorities found it
necessary to repeat the appropriate regula-
tions. It is unlikely that the Postmaster
General would have issued these reminders
if post-free letters had not been a serious
problem.

The authorit ies con tinued to struggle
with the problem of post-free letters over
the next few years. Even during h is absence
from Sweden , Karl XII took an active part
in fighting the abuse. He was strict with
those who abused the system for their own
gain . In his statute, issued in the city of
Thorn in present-day Poland in 17o1, he
instructed postmasters to be extremely
careful which letters were sent post-free.

H owever, these instructions proved in-
sufficient and, on 8 January 1704, Karl XII
issued h is own statute on the righ t to send
post-free letters, published in Heilsberg in
Prussia. The statute can be considered a
con tinuation of hi s father' s 1685 statu te,
adapted to suit the con ditions of 17o4. In
brief, the statute mean t that those who were
already en titled to send post-free letters
would be allowed to continue to do so and
be furnished with a letter book. The statute
specified that post-free letters were to be
taken to the local post office where they
would be weighed and the postage calcu-
lated. The cost was to be en tered in to the
mail report and the letter book. At the end
of each quarter, the accoun ts were to be
balanced and compared.

The Abuse continues

Karl XII' s 17o4 statute on exemptio n from
postage con tinued to regulate the righ t to
post-free letters dur ing the rest of the
Carolinian period. In 1707, the Postmaster
General issued an instruction to postmas-
ters, which set out the duties of a Swedish
postmaster. As regards the right to send
post-free letters, the Postmaster General
referred to the King's statute of 1704.

Thus, the King did not issue any further
in structions regarding post-free letters but
left it to the Post O ffice management to try
to contain the abuse. In an attempt to do
so, high-ranking officials issued numerous
requests and instructions to various post
o ffices.

The con trol system within the Post O f-
fice had now become considerably more
efficient than only a coup le of decades ago .
A sign o f this is that the statute issued by
Karl XII in 1704 is more detailed than that
issued by Karl XI in 1685. Further proof that,
at the end of Karl XII 's reign , post-free
letters made up a relatively large proportion
of all mail, is the suggestion , put forward by
the Director General on 14" February 1717
that in future post-free letters be written on
thinner paper, wh ich would result in "a
ligh ter and faster postal service".

O n 1o" February 1718, Karl XII issued a
statute from h is then headquarters in Lund
in southern Sweden . The statute concerned
the merger o f the postal service with the
inns. The statute is one of the most com-
prehensive created by the bureaucracy o f
the Carolinian period. Above all, this ap-
plies to the way it is laid out and divided
into various items and paragraphs, all very
simply and clearly arranged . As regards
post-free letters, the statute did not have a
lot to say. O f the whole statute, it is on ly
the 57 paragraph under item 1 that is of in-
terest to us. This specified that travellers
between inns were not allowed to carry let-
ters un less they had been paid for at the
post office and the postage had been noted
on the letter. Anyone not complying with
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th is regulation would have to pay a fine of
not less than 150 daler in silver.

The Post-Free Politi cs comes to an end

Karl XII was shot dead on 30" November
1718during the siege the fortre ss of Fredriks-
hald in Norway so the 1718 statute was the
last one issued by the King on the postal
services and the post-free letter problem .
Shortly thereafter, the statute on the merger
of post offices and inns was abolished. In
fact, the merger had never been fully impl e-
mented.

The post-free politics of the C arolinian
period came to an end wh en , on 6 May
1719, the Postmaster General issued a clarifi-
cation on the right to post-free letters. This
mean t a return to the lists already in exis-
tence which specified those who were enti-
tled to send letters post-free. As before, the
list was long and con tained many names of
individuals and authorities, who in future
would no t have to pay for their letters.
According to the Postmaster General, the
new regulations that came into effect after
the death of Karl XII "were better suited to
the p resen t time and form of government".
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