
Svensk-danska postvagar
under 1600-talet

Av Bo Andersson

Under det svenska postvasendets forsta ar
fanns det atskilliga hinder for en kon tinuer-
lig och punktlig brevtrafik. Langa avstand i
kombination med bristfalliga vagar, och
inte minst hastarn as daliga kond ition,
omojliggjorde en effektiv postformedling.
Detta gallde sarskilt vagen norr om Botten-
viken mellan Stockholm och Abo, vilken
anvandes nar det inte var mojligt att ta sig
over Alands hav. Ar 1649 beraknades hast-
bytena pa strackan uppga til l 13 ; till detta
kom risken for forseningar vid varje post-
hemman.

Det svenska postnatet strackte sig under
1600-talet over hela Nordeuropa, fr.in
H amburg i soder till Uleaborg i norr, fr.in
Stromstad i vaster till Tartu i oster. Mot
slutet av arhundradet intens ifierades och
utoka des posttrafiken avsevart. Detta med-
forde att den centrala och lokala post-
forvaltningen omorganiserades. Man inrat-
tade inspektionsomraden, anstallde postil-
joner och forbattrade postbondernas villkor.

Postlinjen fr.in H amburg till Stockholm
over M arkaryd, som var svensk granspost-
station nar linjen inrattades 1620, kan
betraktas som en forsta ansats till ett
svenskt postnat. Den utgjorde Sveriges vik-
tigaste postvag till utlandet och efterhand
ordnades aven sidogrenar sa att p rovins-
staderna kunde komma i forbindelse med
Stockho lm och med varandra.

Agenter och kommissarier i ut landet

Redan fore Postens inrattande 1636 hade
Sverige ett glest men fungerande nit av
agenter i norra och ostra Europa, anstallda
av den svenska staten. De flesta av dessa var
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utlandska medborgare, som battr e kande till
de lokala forhallandena; de hade begransa-
de uppgifter och var inte diplomater.

Ar 1619 installerades hollandaren Leenart
van Sorghen i H amburg som svensk agent. I
Stettin fann s da redan borgmastaren Elias
Pauli, som regelbundet skrev till Stockh olm .
H ans rapporter gick forst till van Sorghen
som skickade dem vidare till H elsing or, till
en annan hollandare som var stationerad
dar, Pieter Isaacsz. Denne vidarebeford rade
breven over sundet och vidare till Markaryd
vid gransen till Sverige, dar gastgivaren och
lansmannen Brodde Jakobson sedan lange
varit svensk agen t.

Agenten i H elsingor, Isaacsz, var konst-
nar och Christian IV :s hovmalare. Fran
april 162o fick han samtidigt med uppdraget
som hovmalare hos den danske kungen en
arlig lon fr.in Gustav II Adolf som fore-
vandning for malnin gar man skulle ha be-
stall t av honom . I sjalva verket var det en
ersattn ing for att sp ionera for den svenske
kungens rakn ing. Detta pagick anda fram
till Isaacsz' dod 1625, di forhallandet up p-
tacktes.

Fran 1621 fanns en agent och tu llkom-
missionar i Helsingor, Anders Svensson (ad-
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C hristian IV pa en maln ing av Pieter Isaacsz ar 161 2 .

King C hristian IV o f Denm ark on a pain ting
by Pieter Isaacsz in 16 12 .

lad O del 1630). H ans uppgift var att overva-
ka O resundstra fiken och kontrollera att
danskarna in friade sin a lo ften . Sven sson
hade bo rjat sin bana som sekreterare i Axel
O xen st iernas kansli . H an sandes tid igt u t-
om lands for att Iara sig sprak, bl and annat i
Lon do n och un der resor pa kon tin en ten . Ar
1625 overtog An ders Svensson tjan sten som
agen t i H am burg. U nder hans ledn ing b lev
staden ett cen trum for all svensk underrat-
telsetjanst i Europa.

Et t exem pel pa den typ av rapporter
som skickades ar den fran Jonas Bur eus, den
m an som eftert radde An ders Svensson som
agen t i H elsing or. Bakgrun den var C hristian
IV :s inb landn ing i det tre t tioariga kriget,
nagot som skedde m ot det danska riksradets
vilja. Kr iget b lev ett sto rt m isslyckande och
fick b land annat som ko nsekvens at t Jylland
ockuperades och p lun drades av tyska
trupper. Detta m edforde sto r oro i lan det
och sa har rapport erar Jon as Bureus fran
H elsin g r :

"Uthi gemeen are dhe har i landett inthet
ratt val tillfredz med Konungen och Print-
zen. De seije, att dhe hafue fordtt dem dette
krigett onodigt opa; the onske, att the are  af
med dem badhe, och hadhe en annan herre.
Deres storste forhopningh ar nu, att Ko-
nungen i Sverige och Hollendeme skole
dhem asistere, utan huilke de gemene nastan
synes vara forsagde. Uthi Skane onske de, att
de vore under Sverige; the seije, att Konung-
en der ar en herre, som kan forsvare sine un-
dersather och fora krigh, men denne lather
sigh allt regera af Fru Kristin. Printzen ach-
ter och pa vackre qvinfollk och lather alltt
annatt fara. Har ar Konungen emott Radhet,
och Radet inthet val till fridz medh Konung-
en, inthet heller ratt val ens emellan sigh.
[ . .. ] Nu ar Radhe t tillsamman uthi Koben-
hfn, och hafuer jagh handladt medh den
Hollendske Commissarien, att han skall drag
<lit och fomimme, hvad der tracteres, ty

migh misstencke dhe, men honom intedt.
[ ...]"

D et van ligaste sattet att skicka brev pa
ko ntinen ten var genom det postsystem som
upprattats av fam iljen Th urn und Taxis.
Franborjan var det ett tran sportsystem for
kejsarens regering spost fran alla delar av det
habsburgska valdet. Sa sm an ing om kun de
aven privatperson er, m ot avgift , fa b rev be-
fordrade. D et taxiska natet utvidgades efter-
han d och band snart sam m an alla vikt iga
stader i det tyska riket . Breven fordes m ed
ridande post iljo ner som byttes var tredje
m il.

Postm astarna i sam tl iga stader u tanfor
Sverige var troligtvis betalda av m in st en
fram mande nation , o fta av flera. Brev ko-
p ierades ru tinm assigt ; vad som san ts m ed
posten var ald rig hem ligt. D arfo r anvan de
m an for kansl ig korrespond ens flera form er
av koder och ch iffer. Breven kunde vara for-
m ulerade som van liga affarsb rev och for att
in te vara alltfr iogon fallan de var adressa-
ten nagon for de flesta o kand och obetydlig
person , m ellan hand for O xenst ierna eller
kungen person ligen . Kans ke var det darfor
so m 1620 arspostl inje sku lle vara oppen
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aven for affarsman . Adressaten var pafallan-
de ofta o rtens postmastare eller en tjanste-
man pa kansliet i Stockholm .

Vikt iga kallor for in formation var de tid-
n ingar som nu borjade spridas i de storsta
tyska staderna. Mycket tidigt prenumerera-
de svenska staten pa ett slags klipp- och tid-
n ingsservice som veckovis sande material
till Stockholm via Leipzig. Instruktionerna
och de flesta av rapporterna var skrivna pa
latin . De sandes till regeringskansliet i
Stockholm, dar man 1618 for forsta gangen
fick en riktig utrikesforvaltn ing med anstall-
da experter och tolkar for fyra ol ika geo-
grafiska omraden : en for ryska fragor, en for
danska och polska, en for franska, engelska
och hol landska samt en for tyska fragor.
H uvudansvarig var under flera decenn ier
Axel O xenstierna. Under sig hade han riks-
radet Per Baner, som ocksa fung erade som
vikarie under de langa perioder da O xen-
stierna var utomlands.

Svensk post linje t ill Hamburg

H amburg var en knutpunkt for det in terna-
tionella brevn atet. N ar posten val kommit
dit fanns befin tliga kanaler for vidarebe-
fordran . Problemet var dock hur man skulle
ta sig genom ett ofta fien tligt D anmark.
D en forsta svenska officiella och regelbund-
na postforingen genom Danmark startade
1620 nar postlinjen H amburg - Markaryd -
Stockho lm oppnades. Fore detta ar forekom
visserligen postbefordran genom D anmark
av svenska bud , men da rorde det sig enbart
om regeringspost som dessutom inte var re-
gelbunden . Den nya postlinjen befordrade
aven privata b rev, o ftast affarsbrev.

Postlinjens fo rsta ar kom att prg las av
stora svarigheter. Pest hade utbrutit i Sverige
och detta foran ledde Danmark att stanga
sina granser. An ders Svensson i H elsingor
forsokte sa gott han kunde kringga bestam-
melserna och fa igenom breven men istallet
for en gang i veckan blev det som mest en
gang var fjortonde dag som brev kunde pas-
sera gransen. H ur detta gick till redovisas i
Magnus O lssons artikel i denna arsbok.

N i r den tid igare omtalade Jonas Bureus

ersattes av Joh an Fegraeus 1629 fick denne
den o fficiella titeln kommissarie. Att statio-
nera en kommissarie i H elsingor var natur-
ligt eftersom denna stad betydde mest for
postt ransporten genom danskt territorium.
H ur viktigt det var att ha en person statio-
nerad 1Helsingor visade sig nir pesten har-
jade dar 1636. Fegra us fick d tillstand att
vistas i Roskilde. H an hade visserligen enga-
gerat tva personer, Roland von Dickeln och
Herman Koch, att skota posten i H elsing r,
men detta fung erade anda in te ti llfredsstal-
lande. Den 12 november fick Fegra us, nu
adlad Stromfelt, en pami nnelse fran rege-
ringen att se till att postgangen fungerade.
Tio dagar senare fick han veta, att posten
fran Sto ckh olm hade b livit returnerad fran
Helsingor. H an fick darfo r en allvarlig repri-
mand och ombads att ordna upp det hela.

Svensk postmastare i Helsingor

Den 7 januari 1637 fick Stromfelt ann u ett
kungligt brev om att hans tva represen tanter
i H elsingor hade skrivit till generalpostmas-
taren, An dreas Wechel, och meddelat, att de
inte langre ville ha nagot med handhavan-
det av posten att gora. En kort tid darefter
var Stri:imfelt tillbaka i H elsingi:ir.

Stro mfelts bristande formaga att skota
posten i H elsingi:ir foranledde regeringen att
tillsatta en postm astare dar, Franz Matthias
Schiller, som lange hade tjanstgjort i kansli-
kollegiet och visat sig kompetent. Schiller
fick fullmakt som postmastare i Helsingor
den 1 juli 164o. Han skul le uppratthalla och
foresta postvasendet over sundet under led-
n ing av kommissarien . H ans arliga arvode
skul le uppga ti ll 4oo riksdaler.

Sommaren 1639 fick Strom felt ett brev,
denna gang fran Axel O xenstiern a, om att
breven till drottningen och regeringen, som
pa grund av pest i Stockholm befann sig i
Vastera s, bl ivit in lagda i paket med brev till
Stockh olm . Stri:imfelt fick darfo r order att
"hadanefter" i:ippna alla brevpaket till H el-
singor och ta ut drottn ingens och regering-
ens brev och sand a dem i ett sarskilt brevpa-
ket. N ar breven till d rottn ingen och rege-
ringen kom till Nyki:iping skickades de di-
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rekt ti ll Vasteras, ti ll en borjan med kur irer,
men efterhand med postbonder.

Svensk ratt ti ll f ri postforing

Sverige hade ratt till fri postforing genom
D anmark en ligt avtal sedan lang tid tillba-
ka. Vid freden i Bromsebro 1645 kom denn a
ratt att fo rstarkas. Den svenska postbeford-
ringen genom D anmark skedde vid denna
tid tva ganger i veckan . Postvagen gick over
Sjalland (Helsingor- Roskilde- Korsor) och
vidare over Stora Bait till Fyn (Nyborg-
O dense- Assens) samt over Lilla Bait till
Arosund och genom Slesvig och H olstein
till H amburg. De som transporterade den
svenska posten genom D anmark var dan-
skar, anstallda i svensk tjanst, ib land pa
kon trakt men oftast mot ersattn ing enli gt
dansk taxa.

Den svenska posten genom D anmark
transporterades med hast och vagn . Man

Nutida bild av Johan Beijers hus, Storkyrkobrinken 4
i Gamla stan. Foto : Erik Hamberg.

Present day picture of Johan Beijer' s house at
Storkyrkobrinken 4 in Gamla Stan (O ld Town)

in Stockh olm .

befordrade saval varor och paket som passa-
gerare. Inkomsterna fran trafiken med paket
och passagerare tillfoll postforarna, vilket
giorde att man ansag sig kunna halla en lag
ersattning for brevtrafiken . Att befordra pa-
ket och framfo r allt passagerare forsenade
dock farden och gjorde den mindre saker;
dessutom utsattes den svenska posten da
och da for trakasserier av de danska myn-
d igheterna.

I oktober 1642 blev den tyskfodde Johan
Beijer, som Axel O xenstierna ans tallt i
svensk tjanst, generalpostmastare. Ar 1658 er-
sattes Beijer av W ilhelm Taube som var den
forste med tite ln generalrikspostmastare.
T a ar senare anordnade Beijer likval en p ri-
vat postforbindelse med kur irer och gastgi-
varskjutsar fran Stockholm till Helsingborg.
H arifran fo rdes posten vidare genom Dan-
mark till ombudet i H amburg med den
danska posten . Den danske postdirekto ren
Paul Klingenberg och Johan Beijer hade tro-
ligtvis ett avtal om detta. Pi sa satt kom Bei-
jers post fram en dag, ibland tva dagar snab-
bare an den svenska posten . Taube lyckades
dock fa Beijers post forbjuden med hanvis-
n ing till att postvasendet var ett statsmono-
pol, men Beijer fortsatte dock med sin pri-
vata postbefordran under nagot ar. Aven
hogt uppsatt a personer och regeringen an-
vande sigtrots forbudet av denna postlinje.

Aven di Johan Beijer ater blivit chef for
postverket 1662 utfardade den svenska rege-
ringen gang pa gang forbud mot att anvan-
da den danska posten for regeringens brev.
Trots detta befordrades svenska brev med
den danska posten mellan 1663 och 1669. Ett
tecken pa detta ar att man i mitt en av 1666
enligt ett brev till den svenske residenten i
H amburg, Vincen t Muller, garna sag att
denne skickade sina rapporter med den
danska ridande posten .

Svensk kommissarie i Heisinger

Efter freden i Lund 1679, som faststallde
granserna fran Roskildefreden 1658, utnamn -
des den svenske postmastaren i Heisinge r,
N ils N ilsson, till kommissarie. N ilsson skul-
le se till att posten mellan Tyskland och
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CHRI ST1ANS Q uINT uS
D,G.D ANI. NOR E.GIA.

REX H RE DI AR IS

Chri stian V var dansk kung 1670-1699.
Foto : Uppsala un iversitetsb ib lio tek.

C hristian V was King o f Denmark 1670-1699.

Sverige skul le fa framforas pa samma satt
som fore kriget.

N ar den danske kungen Christian V fick
veta att en svensk kommissarie utsetts i H el-
singor prote sterade han till Sveriges ambas-
sador i D anmark, Johan Gyllenstierna. H an
havdade att Sverige hade ratt att ha en mi-
n ister vid det danska hovet i Kopenhamn,
men att man i H elsingor endast hade ratt
att ha en postmastare. Kungens protest for-
an leddes av klagomal fran den danska tul-
len i H elsingor. N ilsson ansags ha ingripit
pa den danska tullens myndighetsomrade
genom att ha utfa rdat cert ifikat, dvs. han-
delstillstand, mot ersattn ing, for engelska
och hol landska fartyg fran svenska hamnar.

Fragan om svensk ridande post

Att den svenska posten var hanvisad ti ll
hast och vagn var ett standigt aterkom man-
de p roblem. Den 8 novemb er 1679 skrev
Gyllenstierna till Karl XI om att det var

mycket svart att fa den svenska akande pos-
ten lonsam, eftersom korresponden terna
hellre anvand e den mycket snabbare danska
ridande posten . H an foreslog kungen att an-
halla hos den danske kungen att den sven-
ska posten skulle fa framforas ridande ge-
nom D anmark. H an avslutade med att han
inte trodde att Ch ristian V skulle motsatta
sig detta. Men formodligen skrev aldrig Karl
XI till Christian V.

Den danska regeringens fientliga install-
n ing till den svenska posten skulle tvartom
ge sig till kanna pa flera satt. I Christian V :s
forordning fran december 1679 angavs att ef-
tersom han accepterat en svensk akande
post genom D anmark var det hans vilja och
befalln ing att denna int e fick hi ndras. Men
forordningen preciserade samtidigt att den
svenske postiljonen skul le anvanda vagn
och inte medfora vare sig passagerare eller
varor och pengar utover vad som var nod-
vandigt fo r resan .

For att se till att bestammelserna foljdes
genomforde danskarna inspektioner av den
svenska posten, nagot som medforde att
den i strid med C hristian V:s forordning
anda blev fordrojd. Den 27 decemb er 1679
skrev den svenske residenten i H amburg,
Eberhard von Graffenthal, till Gyllenstierna
och berattade att de svenska postiljonernas
passagerare fatt stiga av i Rendsburg i H ol-
stein och att de paket som postiljonerna
medfort blivit beslagtagna. Graffen thal hav-
dade att posten allt id hade haft ratt att fora
passagerare och varor och att detta hade gett
de svenska postiljonerna en intakt som de
in te kunde vara utan med hansyn till deras
laga lon er.

D en danska regeringens asikter precisera-
des i en skrivelse fran den danske ambassa-
doren Jens Juel och envoyen Scheel i Stock-
holm . De pamin de forst om att man fran
dansk sida under fredsforhandlingarna i
Lund hade foreslagit en befordran av res-
pektive lands post, men att detta avvisats
fran svensk sida. Sverige borde vara tillfreds
med att postiljone rna overhuvudtaget fick
resa genom D anmark med breven, eftersom
man i Bromsebrofredsavtalet endast namnt
lopande bud. D anmark kunde dock till ata
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de svenska postiljonerna att aka med hast
och vagn men bara under forutsattning att
de in te medforde paket eller varor och inte
heller andra passagerare an svenska.

Trots upprepade klagomal fran dansk
sida over att den svenska akande posten
medforde varor och passagerare och trots de
svenska klagomalen over att posten fordroj-
des med visitationer, tog Sverige forst i jun i
1682 konsekvensern a av detta. Den svenske
residen ten i H amburg, Barthold H uuswe-
del, erhol l 5oo riksdaler, att anvandas till
Ion at postiljonerna och som en kompensa-

tion for att man samtidigt forbjod dem att
ta med passagerare och varor. Dessutom fick
komrnissarien i H elsingor, Jacob Barckman ,
order om att gora en resa till Assens eller
Arosund och dar mota H uuswedel. De skul-
le overlagga om hur posten pa b s ta och
snabba ste satt kunde framforas utan att sto-
ra Danmark och sa att Sveriges ratt til l fri
postforing inte pa nagot satt blev in skrankt.

Barckrnan och H uuswedels forslag till
instruktion inneholl inte mindre an 14
punkter. Bland annat skulle man lata postil-
jonerna rida mellan Slesvig och Flensburg.
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Man borde anstalla postiljoner i Assens pa
Fyn och i Korsor pa Sjalland, foruto m na-
turligtvis i H amburg och Helsingor. Sava! i
Arosun d och Assens som i Korsor och Ny-
borg skulle man uppra tta avt al om farjefor-
bindelse over Lilla och Stora Bait utan up-
pehall eller forsummelse.

Man skulle se till att ankomsten till de
befasta staderna Rendsburg och Nyborg in te
skedde nattetid, nar portarna var lasta och
inte heller ta sig over Stora Bait nattetid .
Posten skulle avga fran H amburg pa natten
mellan fredag och lordag, anti ngen pa sam-
ma tid som den danska posten , eller en tim-
me senare men sa att Rendsburg passerades
under dagtid . lnstruktionen avslutades med
att man pa inga villkor kunde tillata de
svenska postiljonerna att resa med de dan-
ska akande posterna for att spara vagnshyra.

Transporter over Balten

Den 26 september 1682 kunde Barckman
meddela att han tecknat avtal om farjetrans-
port over bade Lilla och Stora Bait , om hyra
av hastar och vagnar i flera stader och med
postiljoner. H an foreslog sam tid igt att pos-
tiljonerna skulle ha fasta stationer i Helsing-
or,Korsor, Rendsburg och H amburg och att
postiljonen i Rendsburg skulle utvaxla pos-
ten i Arosund med postiljonen som kom
frn Korsor. Troligen gick rutten ocksa over
O ltzburg och N eumiinster; dessa stader pas-
serades atminstone enl igt en skrivelse fran
1699. Barckman meddelade ocksa att post-
sacken fran H amb urg alltid oppn ades pa
tullkon toret i Assens, vilket medforde att
posten blev starkt forsenad. Posten fick in te
heller passera over Lilla Bait nattetid, detta
for att visitation sku lle kunna ske.

Postiljonerna hade fatt lonen okad fran
30 till so riksdaler per ar som en kompensa-
tion for uteblivna intakter fran transporten
av passagerare och varor. De var trots detta
in te helt nojda med sin ersattn ing varfor de
forsokte m inska sina utgifter genom att resa
som passagerare med den danska akande
posten . Det hande aven att de tog sjovagen
mellan H elsingor och Lubeck.

Den svenske kommissarien Jacob Barck-

man hade i oktober 1682 tecknat avtal med
den danske radmannen Peder Jacobsen Tor-
na i Korsor om farjetrafik fram och tillbaka
over Stora Bait for den svenska posten . Re-
dan den 19 april 1684 utfardades dock en ny
dansk forordning om att postbefordran
skulle ske med de ordinarie farjor a. Trots
denna bestammelse fortsatte allt som tidiga-
re i drygt ett ar, men i juli 1685 blev det med
hanvisning till forordningen forbjudet for
Tom a att befatta sig med den svenska pos-
ten , som nu var hanv isad till de ordinarie
farjorna.

Den svenske min istern i D anmark, An-
ders Leijonclo, framfo rde 1686 i ett brev de
svenska klagomalen over detta. H an redovi-
sade att D anmark befordrade sin post ge-
nom Sverige med egna postiljoner och has-
tar och holl sig med egna postkontor och
postmastare. De danska postiljonerna tog
aven emot och distribuerade brev langs va-
gen genom Sverige och kunde aven beford-
ra paket och varor helt utan tackning i freds-
overenskommelserna. Den svenska posten
genom D anmark, genom fredsoverenskom-
melserna ratt sligt skyddad, skulle sjalvfallet
ha samma forminer.

Redan sam ma ar kom dock en forbatt-
ring ti ll stand. Da utfardades en bestammel-
se for magistraterna i staderna utefter post-
vagen att forse den svenska posten med ut-
vilade hastar och vagnar i gott skick for ett
rim ligt pris. Bakgrunden till denna forord-
ning var att den svenska posten enligt den
danska "vagnm ansforordn ingen" varit skyl-
dig att anvanda de hastar som fanns till-
gangliga, aven om de var utmattade. Aret
darpa infordes dessutom ett botesstraff pa
tio riksdaler om man in te uppfyllde dessa
krav.

O enighet om den svenska posten

I irritation over de danska forordn ingarna
borjade de Svenska postiljonerna pa somma-
ren 1687 rida m ed posten mellan H amburg
och H aderslev, i stallet for att aka med
vagn . Postiljonerna fran Helsingor b lev di
uppehallna nagra timmar i staden Slesvig,
dar de tvingades vanta tills postiljonen an-
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Postry ttare fran tiden runt 170o
(ur: Des schnellen Postilions Ritt , 5. M art ii, 1701).

Postman on ho rseback
from the period around 1700 (from : The Ride o f the

Speedy Postman March , 5, 1701).

lant fran H amb urg, liksom att det tog tid att
utfodra hasten , som skulle anvandas aven
pa tillbakaresan . Ytterligare en handelse
kunde forsena resan, namligen att stadspor-
ten i Nyborg hann stangas inn an postrytta-
ren hann igenom . Postryttaren maste da
vanta tills nasta morgon for att komma ut
ur staden och over Stora Bait. Det fanns en
vag utanfor staden , men den var man for-
bjuden att anvanda. Postiljonerna kunde
ocksa bli forsenade av brist pa vagnar, var-
for det var onskvart att kunna halla sig med
egna.

Den danske kungen avslog emellertid
Leijonclos krav att fa anvanda sig av egna
vagnar och att nattetid fa fardas forb i Ny-
borg. Detta fick till foljd att Karl XI befallde
Leijonclo att gora en ny ansokan , " [ .. . ]
dock mun tligen och ej skrift ligen", och
framhalla att kungen inte kunde forsta det
pa annat satt an att D anmark vagrade att er-
kanna Sveriges ratt ti ll postbefordran ge-
nom D anmark. Vidare skulle Leijonclo som
sin egen asikt framfora att om D anmark
h indrade den svenska posten kunde Sverige
forbjuda sina postmastare att ta emot och
beford ra b rev som transporterats med den

danska posten . Vad slutligen angick den
dansk-norska posten genom Vastsverige
fann kungen det bast att man inte berorde
fragan . Det var kungens men ing att havda
sin ratt till postbefordran genom D anmark
med hanvisning till fredstraktaterna, men
att beha lla fria hander nar det gallde den
dansk-norska posten genom Sverige.

Den 1november 1687 meddelade Christi-
an V sin minister i Stockho lm, Christian
Stockfleth, att aven om avslaget till Leijon-
clo sku lle galla, vi lle han dock visa den
svenske kungen sin goda vilja genom att til-
lata den svenska posten att pa varje skjuts-
stalle sjalva fa avgora vilk en vagn man ville
anv anda. Nar det gallde ratten att rida med
posten havdade danskarna att svenskarna
anvant hast och vagn i manga ar vilket var
ett accepterande av situationen .

Pa detta svarade svenskarna att man an-
van t hast och vagn for att det var bekvamast
och bast och inte for att man var tvungen
till det. N ar man nu efter flera ars problem
med att vagnarna uppeho lls och visiterades
hade borjat lata postiljonerna rida, fann
man det vara bade battre och sakrare och
dessutom i overensstammelse med fredsav-
talen .

Dansk post till och fran Norge

Motsattn ingarna mellan Sverige och D an-
mark nar det gallde posttrafi ken, skarp tes
nar bl .a. Skane, H alland och Bohuslan blev
svenska 1658. Den danska postvagen till
Norge gick da langs den svenska vastkusten .
Svenska medborgare i H alm stad och Var-
berg anstalldes for att befordra den danska
posten . Det var in te tillatet for danskarna
att halla postkon tor i Sverige, vilket anda
forekom .

Den 20 septe mber 1662 skrev regeringen
ett brev till landshovding H arald Stake i Bo-
huslan om postfori ngen fran Norge genom
Bohuslan . Med tanke pa svarigheterna for
den svenska posten genom Danmark ville
regeringen fa reda pa om den norska posten
genom Bohuslan skickades med den sven-
ska posten och om den gick med ridande el-
ler akande post. Man hade hort att den
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danske stathallaren i Norge skrivit till Stake
och anhallit om att fa anvand a ridande post
och dessutom inrattat en sadan utan att in-
vanta svar. Man skul le ocksa ha tillsatt egna
postmastare i nagra stader.

Vi vet tyvarr in te vad svaret blev pa den-
na forfrg an . Daremot har det klarlagts att
den svenskc postm astaren i Varb erg i sep-
tember 167o rapporterade att danskarna mot
bestammelserna hade ett postko nto r dar,
vilket tog inkomster fran det svenska post-
verket. H an meddelade ocksa att mann i-
sko rna pa orten besokte det danska post-
kon toret dar de kunde lasa tidni ngar med
osanna nyheter.

Trots in formationen om den dansk-
norska posten genom Vastsverige gjordes
ingen ting fran svenskt hall for att stoppa
den danska postforingen fore det skanska
kriget (1675-1679). Forst ar 168o inra ttades en
svensk ridande post langs vastkusten for att
konkurrera med den danska. Da hade den
danska posten kon tor aven i Kungalv och
Uddevalla.

Den svenska ridande posten upphorde
dock redan 1682 och postbonder aterinsattes
pa strackan . Detta medforde att manga
brevskrivare aterigen valde den snabbare
danska posten .

Ar1685 togs den danska postforingen ge-
nom Vastsverige ater upp i Kanslikollegium .
Man diskuterade mojligheter ti ll repressalier
for att danskarna tagit ut ett paket fran den
svenska postvagnen fran Wismar, da denna
passerade gransen till H olstein . Kanslip resi-
denten Bengt O xenstierna ansag, med han-
syn till danskarnas agerande mot den sven-
ska posten, att man kunde svara med sam-
ma mynt mot den danska langs vastku sten .
Samuel Akerh ielm, sekreterare och foredra-
gande i postfragor, menade att nar den
danska posten genom Sverige inte kunde
forhindras borde man i alla fall krava att
den framfordes pa samma satt som den
svenska genom D anmark, alltsa med vagn.
Den dans ka posten borde dessuto m fora
postsacken forseglad mellan postlinjens
andstationer och forbjudas att medfora pa-
ket och varor eller att under vagen ta emot
svenska brev. D anskarna skulle aven forbju-

das att anvanda bondernas hastar; de skulle
hanvisas ti ll gastgiveriernas skjutsstationer
och betala efter gastgiveriforordn ingen .
Men till slut bestamde man sig for att en-
dast skriva till komm issarien i H elsingor
och be om upplysn ingar om hur det f rhl l
sig med den svenska posten genom Dan-
mark. Tanken var att man skulle stalla sam-
ma krav pa den danska posten genom
Sverige.

Den dansk-norska posten hindras

Den 23 decembe r 1688 hin drades den dansk-
norska posten da den ankom till H elsing-
borg. Detta medforde att posten fick skickas
tillbaka over O resund och i stallet til l norra
Jylland for att sandas vidare till Norge fran
Fladstrand (Fredrikshamn). Denna vag hade
danskarna anvan t sig av tidigare da krig for-
hindrat postforingen .

Redan den 1 januari 1689 medgav Ch ris-
tian V i ett kungligt brev att de svenska pos-
tiljonerna i fortsattn ingen skulle ti llatas rida
med posten . En bidragande orsak till det
snabba medgivandet var att den starka kol-
den i borjan av januari gjorde forb indelsen
mellan Fladstrand och Norge mycket osa-
ker. Avsparrn ingen av den danska posten
genom Sverige kunde darfor bli mycket
kannbar for D anmark.

Den danske ministern Stockfleth begar-
de anda i forhand lingar med Bengt O xen-
stierna och Karl XI att om Christian V skri-
vit under deklarationen, som gav Sverige
ratt att rida med posten genom D anmark,
borde Sverige i geng ald avge en deklaration
om den dansk-norska posten genom
Sverige. Detta ville Karl XI in te ga med pa.
Daremot kunde han tanka sig att det i de-
klarationen skulle goras ett ti llagg om att de
svenska postbuden genom D anmark in te
fickmedfora eller mottaga danska brev. Vad
den dansk-norska posten genom Sverige an-
gick var svenskarna dock beredda att hava
sparren , sa snart den danska deklarationen
forelag.
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Brev fran Stockholm till Frankfurt am Main fran 1690, sant via Helsing r och Hambu rg.

Letter from Stockh olm to Frankfurt am Main from 169o, sent via Helsingor and Hamburg.

Svensk ridande post

Den 15 februari 1689 skrev Christian V under
deklarationen som medgav Sveriges ratt till
en ridande post genom D anmark. D et enda
forbeh llet var att man inte fick ta med sig
danska brev for befordran genom D anmark.

Svenskarna organiserade posttranspor-
terna over Sjalland och Fyn genom att pa
Sjalland halla fem hastar och fem rytta re pa
foljande strackor : Helsingor - Slangeru p (tre
mil), Slangerup - Roskilde (tre mil), Roskil-
de - Ringsted (fyra mil), Ringsted - Slagelse
(fyra mil) och Slagelse - Korsor (tva mil). Pa
den sistnamnda strackan hade postryttaren
visserligen endast tva mil att rida men han
skulle ocksa fora posten over Stora Bait till
Nyborg pa Fyn och dar utvaxla posten med
postrytt aren fran O dense.

Pa Fyn hade man tva postryttare, en
mellan Nyborg och O dense och en mellan
O dense och Assens. Bi da strackorna var
fyra mil langa; pa vardera skulle man an-
vanda en hast. Postryttaren mellan O dense
och Assens skulle fora posten over Lilla Bait

och i Arosund utv axla posten med ryttaren
fran H ambu rg. Eftersom hans stracka var
fyra mil Jang, och han dessutom skulle over
Lilla Bait, fick han 2 0 riksdaler mer an de
ovriga ryttarna i arslon . Tillsynen over post-
ryttarna skulle utv as av tva postiljon er, en
pa Fyn och en pa Sjalland. I Nyborg skulle
man anstalla en man som kunde fora pos-
ten over vallgraven och stadsmuren, om
posten ankommit medan portarna var
stangda.

Troligen paborjade den svenska ridande
posten sin verksamhet i slutet av november
1689. Till en borjan skedde posttransport er-
na genom D anmark en gang per vecka men
detta andrades gradvis ti ll tva ganger per
vecka, utan att man fatt dansk tillate lse.

O m den svenska posten lyckades i sin
stravan att fa den helt och hallet utfo rd av
svenskar ar dock mycket tveksamt. Det
finns endast ett dokument bevarat som be-
rattar om en svensk man som bosatt sig i
Nyborg med sin familj for att skota den
svenska postforingen fram och tillbaka over
Fyn . Men det ar dock troligt att flera sven-
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skar bosatte sig i D anmark for att befordra
den svenska posten .

De svenska postiljonerna var postryttar-
nas overordnade. Det ar mojligt att de sjalva
red pa nagon enskild stracka men deras vik-
tigaste funktion var att utova ti llsyn over
postryttarna och betala deras loner. Det
svenska postvasendet hade avtal med postil-
jonerna som i sin tur upprattade avtal med
postryttarna.

Trots att den svenska posten nu framfor-
des ridande pa samma satt som den danska
var den dock langsammare an denna. Detta
berodde enligt J acob Barckman pa att pos-
tiljonen mellan H amburg och Arosund an-
vande farre hastar an han hade skyldighet
till en ligt kontraktet. Detta gjorde att den
svenska posten , trots att den avgick samti-
d igt som den danska fran Hamburg, vanligt-
vis kom fram till H elsingor to lv timma r se-
nare an den danska. Men inte heller i mot-
satt riktn ing fungerade det sarskilt bra. Pa
vintern hande det o fta att onsdagsposten
fran Stockho lm inte ankom til l H elsingor
forran mandag middag elle r kvall, och d
var det svart att h inna fa ner posten till
H amburg till fredagen .

Man kan avslutn ingsvis konstatera att en
utdragen kontlikt fore lag mellan den sven-
ska posten och de danska myndigheterna
under storre delen av 16oo-talet. Sverige fick
endast transportera sin post genom Dan-
mark med hast och vagn fore 1689. Detta ar
fick posten aven framforas med ridande
postiljon . Det danska beslutet paskyndades
av att den dansk-norska posten genom
Sverige ater slappte s fram detta ar.
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Svenska representanter i Danmark och Hamburg

Helsingor

A genter
Svensson , Anders (ad lad O del) 1621-1625
Bureus, Jonas 1625-1629
Fegra:us, Johan (adlad Stro m felt) 1629-1643

Postmastare
Schiller, Franz Matti as 1640-1646
Schneider, Christoffer 1646-1664

K ommissarier och p ostmastare
Schneider, Christoffer 1664-1673
N ilsson , N ils 1673-1680
Barckman , Jakob 1680-1695
Barckman , Petter (J. Barckm ans son) 1695

Kopenhamn

R esident er
Durelius, Magnus (adlad Durel) 16.47-1657
Duvall, Gustaf Mack 1657-1662
Lilliecrona, Gustaf 1662-1674
Gyllenstierna, Johan 1674-1680
Vellingk, Mauritz 1680-1682
Coyet, Vilhelm Juliu s 1682--1684
Barckman, Anders (adl. Leijonclo) 1684-1690

Hamburg

R esident er
Sorghen , Leenart van 1620-1625
Svensson, Anders (adlad Q del)' 1625-1630
Salvi us, Johan Adle r 1630-1634
Grubbe, Lars 1634-1636
Salvius, Joh an Adler 1636-1650
Muller, Vincent 1652-1668
Bokel, Martin 1668-1672
Graffenthal, Eberhard von 1672-1679?
H uuswedel, Barth old 1682-1689
Rothlieb, H enr ik Gabriel 1689-1719

Postmastare
Kleinhans, H ans Jacob 1620-1625
Svensson, Anders (adlad O de!) 1625-1630
Wechel, Andreas' 1630-1635
Schorling , Baltzar von' 1635-1639
Schute, Heinrich' 1639-1652
Muller, Vincen t 1652-1661
Frobos, Detlof (postinspektor) 1661-1662
Schute, Heinrich 1662-1668
Fischer, Danie l 1669-1672
Boos, Berndt 1672-1682?

O rdforklaringar

Kommissarie = ombud i ett frammande
land for bevakande av det egna landets
handelsin tressen .

Resident = en vid ett frammande hov i en
frammande huvudstad o .dyl. residerande,
bosatt (d iplomatisk) representant for en
stat.

Agent = om bud , som i ett frammande land
bevakar en stats intresse.

Det forekom att man med titeln agent
anda kunde ha ett diplomatiskt uppdrag,
men sa var det in te i H elsingor. Daremot
kallas van Sorghen i H amburg ibland for
agen t, liksom Anders Svensson (Q del) nar
han ersatte van Sorghen dar.

Residen t var man oftast i en frammande
nations huvudstad . H amburgs stallning var
sadan att man tyckte sig behova en resident
dar, samtidigt som man h ll sig med en
postmastare. Undantaget var Svensson som
bade var resident/ agen t och postmastare.

1 Agent och postmastare 16 25- 163 0 , utnamndes till resident och adlades 1630 . Avled samma ar.
2 Forst Thurn & Taxisk postmiistare och sedan svensk under van Sorghen.
3 Under Salvi us. Han b lev svensk rikspostmastare 163 6 vid postviisendets inr iittande i Sverige.
4 Under Salvius. Han dog  1639  och hade innan han blev postmiistare varit sekreterare hos Anders Svensso n.
5 Schute b lev uppsagd 16 52 och ersattes av residenten Miiller som innehade bada tjansterna.
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Swedish-Danish Postal Routes
during the17 Century

During the 17"centu ry, the Swedish postal
network covered all o f Northern Europe,
from H amb urg in the south to Uleaborg in

the north, from Stromstad in the west to
Tartu in the east. Towards the end of the
century, the volume o f mail traffic in tensi-
fied and increased considerably. This led to
a reorganisation of the central and local
postal services. Inspection districts were
established, postmen were employed and
the conditions of the farmer postmen were
improved .

Agents and Commissioners abroad

Even before the Post O ffice was established
in 1636, Sweden had a sparse but working
network o f agen ts in Northern and Eastern
Europe, who were employed by the State.
Most of these were foreign citizens , who
were more familiar with local conditions;
the duties they performed were limited and
they were not members of the diplomatic
corps.

At the end of the Swedish language ver-
sion of th is article, there is a list o f Swedish
represen tatives abro ad during the 17 cen-
tury. This covers all agents, commissioners
and postmasters in H elsingor, Cop enhagen
and H amburg.

Swedish Postal Route to Hamburg

H amburg was a hub for the international
mail network. O nce the mail had arrived in
H amburg, there were channels in existence
for conveying it onwards. H owever, since
the Swedes were often on hostile terms with
the D anes, the prob lem was how to get
th rough Denmark. The first o fficial and
regular Swedish postal service through Den-
mark started in 162o when the postal route

H amb urg - Markaryd - Stockholm was
established . It is true that even befo re 1620
Swedish messengers passed th rough Den-
mark conveying mail, but th is service was
on ly availab le for Government business,
and it was not regular. The new postal route
also conveyed private mail, main ly business
letters.

Sw edish Right to Free
Conveyance of M ail

In accordance with an old agreemen t, Swe-
den had the right to convey mail th rough
Denmark. In connection with the peace
agreement at Bromsebro in 164 , this right
was reinforced . At this time, Swedish mail
was conveyed through Denmark twice a
week. The postal route went via Zealand
[H elsingor-Roskilde-Korsor], acro ss the Sto-
ra Bait strait to Fun en [Nyborg-O dense-As-
sens], across the Lilla Balt stra it to Arosund
and through Schleswig and H olstein to
H amburg. The people who transported the
Swedish mail through Denmark were D anes
employed by Sweden ; sometimes they were
contractors but mostly they transported the
mail against remuneration at D an ish rates.

The Swedish mail th rough Denmark was
transported by horse and carriage. Goods
and parcels as well as passengers were con-
veyed. The mail drivers were allowed to
keep the income from the parcel and pas-
senger traffic, which mean t they felt able to
keep the charge for letters low. H owever,
conveying parcels, and above all passengers,
slowed down travel and made the service
less reliab le; besides, the Swedish mail was
sometimes harassed by the Danish auth ori-
ties.
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Disagreement over the Swedish M ail

In the sum m er of 1687, irritated by the D an-
ish regu lat ions, the Swedish postm en start-
ed to convey the m ail between H am burg
and H aderslev in Ju tland on ho rseback,
instead o f by ho rse an d carriage. Th e post-
m en from H elsingor were then h eld up for
a few hour s in the city o f Sch leswig, where
they had to wait un til the postm an arrived
from H am bur g; as the sam e horse had to be
used on the retu rn journey too , it also took
som e t im e to feed it . An other th ing that
m ight cause delay was if th e town gate in
Nybo rg closed before the postm an had t im e
to ride ou t. H e then had to wait un til the
following m orning to get out o f town and
across Sto ra Bait . Th ere was an o ther rou te
th at bypassed the town but the postm en
were no t allowed to use it .

Danish Post to and from Norway

The d isagreem ents between Sweden an d
D enm ark over the m ail in tensified when i.a.
the countie s o f Skane (Scani a), H alland and
Bo huslan becam e Swedish in 1658. At that
t im e, the D an ish postal route to N o rway
followed the Swedish west coast . Swedish
citizens in H alm stad an d Varberg were
em ployed to convey the D anish m ail. The
D anes were n o t allowed to have post o ffices
in Sweden bu t th is still happened .

In sp ite o f the news about the D anish -
N o rwegian m ail along the west coast o f
Sweden , no th ing was done by the Swedes
to stop th e D anish m ail t raffic before the
Scani an war (1675-1679). N ot un ti l 168o was a
Swedish postal service on horseback estab-
lished along the west coast to com pete with
the D an es. By then , the D an ish postal
service also had offices in Kungalv an d Ud-
devalla.

H owever, the Swedish m ail service on
horseback soon ceased (1682) and farmer
postm en took over the route again . Th is
m eant th at m any letter writers wen t back to
th e faster D an ish service.

Danish- Norwegian Postal Service
interrupted

O n 23" D ecem ber 1688, the D ani sh m ail was
stopped when it arrived in H elsingborg.
This m eant that th e m ail h ad to be sen t
back across O resund and red irected to
no rthern Ju tland , to be conveyed to N or-
way by sea from Fladstrand (Fredriksham n).
The D anes h ad used th is rou te before wh en
war in terrup ted th eir postal service.

As early as r' J anuary 1689, King C hristi-
an V agreed in a royal letter that, from then
on , Swedish postm en were to be allowed to
transpo rt m ail on horseback. A con tributo-
ry reason for th e p rom pt concession was
that the severe co ld weath er at the begin-
n ing of Jan uary m ade the route between
Fladstrand an d N orway very unr eliab le.

Swedish Postal Services on horseback

The Swedes arranged their m ail t ransports
via Zealand and Funen by keep ing five
horses and five riders on Zealand as
follows: H elsingor - Slangeru p (30 km),
Slangeru p - Roskilde (Jo km), Roskilde -
Ring sted (4o km), Ring sted - Slagelse (4o
km) an d Slagelse - Korso r (20 km). It is tru e
that th e last sectio n was on ly 20 km but the
rider also had to take the m ail across Stora
Bait to Nyborg on Funen and there
exch ange m ail bags with the rider from
O den se.

O n Funen , there were two postm en on
horseback, one between Nyborg and O den-
se an d o ne between O den se and Assens.
Both routes were 4o km; on ly one horse
was to be used on each sect ion . The post-
m an between O dense an d Assens was to
convey the m ail across Lilla Bait and
exchange m ail bags in Arosund with the
rider from H am bur g.

It is likely that the Swedish m ail service
on horseback start ed at th e end of N ovem -
ber 1689. To begin with , the m ail tran sports
th rough D en m ark took p lace once a week
but, gradually and without ob tain ing per-
m ission from th e D anes, th is was increased
to twice a week.
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