
Post med forhi nd er
mellan Sverige och

Danmark
Av Magnus Olsson

Pi varvintern 1623 sparrade danskarna av
den svenska postvagen over O resun d. Av-
sparrningen kravde akuta atgarder fran
svenskt hall. For att fa fram posten til l
Sverige tvingades de svenska buden smugg-
la breven over sundet med hjalp av en liten
bat.

Postprob lemen under 1623, som vi ska
aterkomma till, ar ett bra exempel pa hur
viktig postvagen genom Danmark, och vida-
re ner till H amburg, alltid har varit for
Sverige. Landet ar perifert belaget i forh al-
lande till Cen traleuropa och en fungerande
kommunikationslinje med den europeiska
kontinenten har historiskt sett alltid varit
mycket viktig. Den som vill kan spara de
Svenska postfo rbi ndelserna soderut langt
tillbaka i tiden . H ar kan vi noja oss med att
konstatera att en av de punkter som skrevs
in i fredsfordraget mellan Sverige och Dan-
mark i Sjoryd 158o reglerade posten . I avta let
sags det att bade Sverige och D anmark skul-
le ha ratt att skicka bud genom varandras
territorier. For svenskarnas de! handlade det
om forbindelsen soderut, medan danskarna
ville ha kon takt med Norge, som tillhorde
det danska riket.

Den har overenskommelsen kom till
fore det organiserade postvasendets tid.
Regleringen syftade till att sakerstalla att
kungen kunde skicka budbarare med infor-
mation och nyheter till och fran Euro pa.
Vagen som posten skulle transporteras var
densamma som resande sedan urminnes ti-
der anvant for att aka soderut fran Sverige;
via den stora landsvagen ner till Markaryd,
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da vid rikets sydgrans, vidare over Sundet
mellan H elsingborg och H elsingor och ner
genom Danmark. Slutdestinationen var
H amburg dar person al, avlon ad av den
svenska kronan, tog emot posten .

Fran borjan av 16oo-talet okade betydel-
sen av forbindelsen . Tidigare hade det
svenska riket varit ganska obe tydligt fran ett
europeiskt perspektiv, men i samband med
de manga krigen under 16oo-talet blev
Sverige en av Europas stormakter. Expansio-
nen, framst under den fo rsta halften av
1600-talet, gjorde att den Iilla administration
som fanns i det kungliga kansliet byggdes ut
till en forvaltn ingsapparat som omfattade
hela riket. Den svenska statsforvaltn ingens
behov av att skicka brev, bade inom och
utom riket, okade kraftigt under 16oo-talet .

N ar de svenska kungam a och riksraden
gav sig in i den intem ationella storpolitiken
i samband med det trettioariga kriget blev
det annu mer betydelsefullt att fa tillgang
till information och nyhete r sa fort som
mojligt. Ett natverk av inform ato rer, sa kal-
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lade korresponden ter, byggdes upp runt om
i Europa. Vanligen var det personer med in-
sikt i den lokala politiken som, mot en viss
ersattning, skickade rapporter till Sverige.
H amburg bildade centralort for samord-
n ingen av posten norrut och darifran trans-
porterade speciella bud breven vidare till
Stockholm, via den tidigare beskrivna post-
vagen genom D anmark. Pa det hela taget
fungerade postforbindelserna under det tid i-
ga 16oo-talet daligt. Vi vet av bevarade brev
fran bland annat Gustav II Adolf att det
kunde ta Jang tid innan rapporterna nadde
fram och att in formationen da var gammal.
I ett brev till en av korrespondenterna,
H ieronym os von Birckh oltz, fran den 6 juli
1617, klagar kungen over att nar Birckhol tz'
brev kom fram var "det over 2 manader
gammalt".

Postvagen ti ll Hamburg

Postvagen till H amburg var en viktig del i
foru tsatt n ing arn a for att styra ett land som
Sverige under 16oo-talet. Via posten fick de
styrande i Stockholm, oavsett om det var
kungar eller formyndarregeringar, tillgang
till nyheter och in formation . De politiska
besluten baserades pa den omvarldsinfor-
mation som fanns att til lga och darfor var
det extra viktigt med snabba kommun ika-
tioner. I ett memorial fran 1633 till residen-
ten i H amburg, Johan Adler Salvi us, skriver
rikskansler Axel O xenstierna att Salvius ska
se till att halla kontakten med de utrikes
korrespondenterna. Anlednin gen ar att "re-
geringen i Sverige maste ideligen bliva in-
formerad om handelserna haru te [i Euro-
pa]". Denna in formationsto rst ar utmarkan-
de for 16oo-talet. Tidigare hade nyheter och
in formation varit tillgangliga pa en oregel-
bunden basis. In forandet av postvasendet
under 16oo-talet och upprattandet av ett
korrespondentnat gjorde det mojligt att fa
tillgang ti ll batt re och snabb are nyhete r, na-
got som de styrande i Stockh olm standigt
hungrade efter. Ytterligare ett citat kan bely-
sa denna nyhetsto rst. O xenstiernas eftertra -
dare som rikskansler, Magnus Gabriel De la
Gardie, sade vid ett radssammantrade under

1662, att "till den andan maste man vara
nyfiken pa vad som passerar i varlden, un-
derhallande korrespondensen , vilken ar sja-
len inom all radgivning" .

For svenskarnas del gallde det darfor att
halla postvagen soderu t oppen , en uppg ift
som under de manga krigen inte var helt
latt, och vid flera tillfallen satte danskarna
kappar i hjulet. Ren t strategiskt var det na-
tu rligtvis bra for danskarna att bade stoppa
posten och i vissa fall ocksa snappa upp
brev med in formation som var tankt for
svenska ogon . P riksarkivet i Kopenhamn
finns flera samlingar av brev som rovats
fran svenskarna .

I denna artikel ska jag titta ni rmare pa
nagra av de hinder som funn its for den
svenska posten genom D anmark, och pa vil-
ka satt svenskarna forsokte losa problemen .
Framst handlar det om de ti ll fallen da kor-
respondensen stoppades av krigen, eller helt
enkelt blockerades av danskarna av andra
skal. Inom riket var posten till en borjan re-
lativt liten och de h inder som fanns var inte
av lika avgorande betydelse som ett stopp
pa den sydliga postlinjen kunde vara. Efter-
som postvagen etablerades innan det sven-
ska postvasendet grundades behandlar tex-
ten handelser bade fore och efter in forandet
av detta.

Svarighetern a for postgangen till H am-
burg var ett genomgaende problem under
hela perioden fran 16oo till 1721, den tid
som bildar ramen for den har arti keln . J ag
har valt att belysa tre olika tillfallen da post-
linjen till H amburg var avbruten. Det tidi-
gare namnda sto ppet under 1623 far illustre-
ra handelsern a innan den egentliga Posten
startades. Darutover skajag redogora forde
problem som fanns under det danska kriget
pa 164o-talet, en handelse vald med tanke
pa att det nygrundade postvasendet da
fanns pa plats. En o rgan isation med ansvar
for posten skulle darfo r kunna tankas ta
hand om problemen . Slutligen ska sagas na-
got om de h inder som uppstod under det
stora nordiska kriget i borjan av 1700-talet
nar det fanns en val utbyggd postorganisa-
tion inom landet.

Syftet med artike ln ar darfo r tvafalt: dels
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Kana (beskuren) iiver postvagarna i siidra Sverige
och Danmark 1685 (ur Forssell, sid. 90).

Section of map of the postal routes in southern
Sweden and Denmark 1685 (from Forssell, page 90).

att redogora for nagra av de hinder som
fanns for den svenska postforbindelsen med
Europa, dels att analysera pa vilka satt
svenskarna forsokte losa probl emen . Vilka
olika losningar anvandes for att komma
runt svarigheter a? Gar det att se nagon
skillnad i de ol ika tillvagagangssatt som an-

vandes under de knapp t roo ar som har be-
handlas? De har fragorn a skajag aterkomma
till i slutet av artikeln och da forsoka ge svar
pa.

Tidigare forskn ing kring den svenska
Posten har till storsta delen sysselsatt sig
med fragor om Postens grundande. Enskilda
studier av specifika handelser saknas till stor
del pa svensk botten . N agon direkt jam-
forelse med tidigare forskning ar darfo r svar
att gora, varfor even tuella resul tat maste for-
soka pl aceras in i ett storre sam manhang.

Nagot kort skaocksa sagas om det mate-
rial som anvan ts for artikeln . For avsnitten
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kring 1620-talet och det sto ra nordiska kriget
lutar jag mig mot min egen forskn ing kring
det svenska postvasendet, till stor de! base-
rad pa kallma terial i riksarkivet i Stockho lm .
N ar det galler avsn ittet om det danska kri-
get pa 164o-talet har jag framst anvan t Teo-
dor H olm s oversiktsverk om det svenska
postvasendet.

Pa heml iga vagar till Sverige

Under den tidsperiod som intresserar oss
har verkar det som om det blev p roblem
med postvagen genom D anmark for forsta
gangen under 1623 i samband med att pes-
ten rapporterades ha b rutit ut i Sverige. Den
svenske agenten i H eisinge r, Anders Svens-
son , rapporterade den n februari 1623 till
kung Gustav II Adolf och rikskansler Axel
O xenstierna :

"Ers Kungliga majestats tyska poster ar igen

klara att resa. Dock synes det som om de

icke bl ir tillatna att resa mellan M arkaryd

och har, eftersom byfogden i H elsingborg,

genom herr An ders Billes befalln ing, nu sagt

till posten , som var over gransen , att han en-

dast ville slappa igenom honom for denna

gangen. I fall han kom t illbaka fler ganger

skulle han in te b li slappt igenom  utan  tving-

as b liva kvar i Sverige."

Det verkar som om det var pa detta satt
som Anders Svensson fick reda pa att det
var problem med postlinjen . fo r att fa over
breven och rapporterna till Helsingborg
skickade han darfor en av sina drangar, istal-
let for det tyska budet som blivit stoppat.
D rangen reste i hemlighet och sade sig vara
pa vag nagon annanstans. Val ti llbaka i H el-
singborg, efter att ha lamnat posten i Mar-
karyd, slapptes han inte over ti ll H elsingor
igen , "utan maste pa natten med en liten
bat stjala sig igen om".

Anders Svensson konstaterade snart att
detta forhallande in te kunde fortsatta. Farje-
mannen hade arresterats sedan de rott de
svenska buden over sundet och danskarna
hade satt ut vakter langs vagarna. For att
komma tillratt a med problemet, och ater

oppna postfo rbindelsen, besokte An ders
Svensson den danske rikskanslern, C hristen
Friis. Svensson framforde de svenska klago-
malen och sade att han ville ha pass fo r pos-
terna sa att de kunde passera fritt . Friis sva-
rade att den danske kungen inte tyckte om
att de svenska buden reste genom D an-
mark, eftersom Gustav II Adolf in te hade
skrivit och bett om fria pass at dem. Det
var, tillsammans med radslan for pesten, an-
ledningen till att budbararna hade stoppats.
Laget var med andra ord last och for att
uppratthalla posten organi serade Svensson
en nodlosn ing:

"Emellert id har jag forordnat en av mina

drang ar att resa pa en hemlig vag mellan

Markaryd och en viss ort, 2 mil ifran Hel-

singborg , dar han skall se till att in finna sig

var attonde dag. Da kan jag under samma t id

sanda m in and re drang, som jag har kvar hos

m ig, att mota honom, foregivandes att han

skall utratt a nagot anna t arende."

Detta var ett arrangemang helt i klass med
en spionroman och som i vantan pa batt re
alternativ fick fungera for att halla liv i
postlinjen . Svensson s losning gjorde att
posten kunde, om an inte regelbundet, fort-
satta att skickas upp till Stockholm .

Som om bekymren med overfarten mel-
lan H eisinge r och H elsingborg in te var nog,
kom det oroande rapporter om overfarten
over Balten, langre soderut. Buden fran
H amburg hade stoppats eftersom danskarna
havdade att de saknade giltiga pass, nagot
som Svensson rapporterade vidare till kung-
en och kanslern :

"De blir forh indrade vid Kors or eller Bait,

dar det nu blivit ord nat sa att ingen far lov

att komma over utan pass. Det bety der att

de [buden] b lir liggande tva pa var sin sida

och sander breven med farjeman nen. Det

syns in te t il lradligt , framst eftersom de in te

kan traffas och leverera breven t ill varandra,

fran en hand t ill en annan."

Anders Svensson borjade nu ligga pa dan-
skarna for att de svenska buden skulle fa lov
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Swedish postman on horseback,
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att fardas upp ti ll gransen vid Markaryd.
H an sokte upp Christen Friis flera ganger
under den narmaste manaden for att fa be-
sked om vad som gallde, men denne skyllde
pa att C hristian IV inte meddelat om buden
skulle fa aka eller in te. Slutligen fick Svens-
son besked i slutet av mars manad 1623.
D anskarna fortsatte att skylla pa pesten och
meddelade att buden inte kunde fa passera:
"eftersom konungen annu in te ar forvissad
om att sjukdomen i Sverige hade forsvun-
n it, kunde han annu inte tillata dem
[buden] att resa di than [over sundet]".
D anskarna foreslog att Anders Svensson
skulle skicka breven med skeppen som gick
till Sverige, nagot som Svensson sag som en
forolampning mot den svenske kungen .
"Det gar inte ut pa annat an att konungen
vill att H ans kungliga majestat, var allra
nadigaste konung, skall bedja honom om
det", skrev han . Forutom pesten som

pastods grassera i Sverige hanvisade dan-
skarna till overens kommel sen fran 1580.
Friis menade att bara for att buden rest fritt
tidigare betydde det inte att de alltid skulle
fa gora sa. Enligt avtalet sku lle postbuden
ocksa anmala sig i Kopenhamn , vilket de
inte hade gjort . An ders Svensson beslutade
sig darfo r att forts atta med sina drangar och
arrangemanget med dessa.

Efter det har beskedet fran danskarna
namner in te Anders Svensson nagra postbe-
kymmer i sina foljande brev till kungen och
Axel O xenstierna. N ar som maren kommer
verkar trafiken flyta pa som van ligt efter det
att danskarna tydligen ate r tillatit de sven-
ska buden att passera upp till Markaryd. Att
postlinjen verkligen kommit i gang igen far
vi reda pa i oktober 1623, da Svensson rap-
porterar i ett brev att det pa nytt utfardats
ett forbud for postbuden att resa till
Sverige. At erigen hanvisades till pesten :

"Eftersom ett sadan t forbud n u stran geligen

halls, fragade jag kanslern , om var nadige

kon ungs tyska poster skulle fa lov att resa till

gransen . Da sade han att det in te kunde ske,

utan gav mig ett forslag. Jag sku lle anta fem

eller sex tjanare varav en varje manad , sa

lange vintern varade, skulle skickas over

gransen och sedan stanna kvar dar. Dett a var

all trost jag fick av honom . Dock formodar

jag att jag kan fa mina brev till gran sen pa

samm a satt som vid tid igare forbud, o m det

in te fin ns for mycket vakt pa vagarn a."

Den har gangen visste Anders Svensson vad
han skulle gora. H an brydde sig in te om att

Axel O xenstierna
pa ett frimarke fran 1936.

C hancellor Axel Oxenstierna on
a postage stamp from 1936.
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forsoka f danskarna att utfarda pass, utan
ate rgick d irekt till arrangemanget med sina
drangar.

Nar Posten rycker in

Under Sveriges lang a deltagande i det
tretti oariga kriget (1630-1648) stordes post-
kommunikationerna till kontinen ten vid
olika tillfallen . H ar ska vi titta lite noggran-
nare pa handelserna i samband med det
svenska angreppet pa D anmark 1643. Anfal-
let b lev lyckat for de svenska trupperna och
freden i Bromsebro 1645 ar en av de mer
framg angsrika Sverige slutit . Bland annat
til lfoll Jamtland, H arjedalen , Gotland och
O sei Sverige, som dessutom fick H alland
under 30 ar.

Anfallet mot D anmark, soderifran upp
genom Jylland, foregicks av mycket hemlig-
hetsmakeri. O rder fran Stockholm till den
svenska armen i norra Mahren och dess be-
falhavare, Lennart Torstensson, brukar fram-
hallas som ett exempel pa hur li ng tid det
kunde ta att fa fram viktiga meddelanden
under krigstid. Bland annat har historikern
Peter Englund redogjort for detta. Kur iren
med o rdern om anfallet kom fram till Tor-
stenssons hogkvarter vid slo ttet Eulenburg i
mitten av jun i 1643. Resan fran Stockho lm
borde normalt tagit honom mellan fyra och
sex veckor, men for att undvika fien tliga
trupper hade kuriren tvingats ligga gm d
under langa tider. Totalt hade farden tagit
over tre manader.

I det har fallet har riksraden i Stockholm
varit medvetna om att danskarna skulle
stoppa den svenska postfo ringen sa snart
kriget bro t ut . I ett brev fran december 1643
till generalguvernoren i Livland, H erman
Wrangel, skriver riksradet att det in te vore
tvivel om att "emellan oss och D anmark
kommer till rup tur, den van lige postgangen
pa och over O resund och Balt da bl ir stop-
pad." Mycket riktigt stoppades ocksa post-
buden direkt efter det svenska anfallet. Post-
mastaren i Markaryd, Brodde Jakobson,
skriver till Axel O xenstierna i januari 1644
att han inte kan fa nagon konta kt med bu-
den , vare sig vid r esund eller langre soder-

ut i H olstein . Avsparrningen av den svenska
posten genom D anmark verkar ha varit
grundligt utfo rd av de danska myndigheter-
na. In te heller den svenske residenten i
D anmark, Joh an Stromfelt , lyckades fa ige-
nom nagra brev eller rapporter till Sverige.

Som en forberedelse forsokte svenskarna
ordna ytterligare en postlinje ti ll H amburg
redan inn an kriget startade. Sedan 1636
fanns det svenska postvasend et pa plats och
det blev nu denna relativt unga organisa-
tion som fick i uppdrag att ordna postfor-
b indelserna med utlandet, om och nar lin-
jen genom D anmark stangdes. Losningen
som forordades var en postlinje landvagen
runt Bottn iska viken . I brevet ovan till H er-
man Wrangel redog r s for postlinjens
stra ckning:

"Korrespondensen mellan har [Sverige] och

Tyskland maste likval b li uppehallen , ehuru

den kan ga nagot langsamm are [varfor det

var regeringens] . . . in tention, sardeles vid

pastaende vintertid , och for den ovisshet,

som det ar att komma over Alands hav, att

lata den o rd inarie posten ga norr o mkring

och sedan genom Fin land t ill Vibo rg och

Narva."

I egenskap av generalguvernor i Livland fick
Wrangel i uppdrag att ordna postforbindel-
sen mellan N arva och Riga, samt undersoka
h ur breven sedan skulle transporteras till
D anzig och vidare till H amburg. Ansvaret
for att ordna postlinjen fran Stockholm till
Narva lades pa postambetsmannen Ol of
Jon sson , som i december 1643 fick en ful l-
makt med order att kontraktera postbonder
hela vagen norr om Bottniska viken . Jons-
son var en valkand person inom det unga
svenska postvasendet. Samti digt som posten
grundades 1636 blev han utsedd att vara den
ambetsman som akte run t i landet och be-
stamde strackn ingen av postlinjerna och re-
kryterade postbon der, en uppgift som han
skotte anda fram till sin dod pa 1650-talet.
Emellanat omtalas han i kallmaterialet som
vice postmastare for det nyetablerade post-
vasendet.

7 4 PO ST RYTTA REN 2 0 0 9



Post runt Bott enviken

Postvagen runt Bottenviken var av naturliga
ska! en nodlosning. Som framgar av citatet
ovan ville riksr den forsakra sig om en for-
bindelse till Europa ocks efter det att dan-
skarna stangt vagen soderut. Likasa visste
alla inblandade att sjovagen via Aland kun-
de vara mycket svarframkoml ig und er vin-
tern; en landvag run t viken var bade sakrare
och mer regelbunden , trots det langa av-
standet. Teodor H olm anfor i sin forskn ing
om det svenska postvasendet bevis for att
postlinjen run t Bottn iska viken verkligen
anvandes for den utrikes posten under kri-
get. I en skrivelse fran radet i Stockholm till
guvern oren i Riga, daterad den 3o mars
1644, skriver regeringen att den "nyligen be-
kommit tre av era brev av den 1o, 17 och 23
februari [ . . . ] skickade via N arva och vi dare
norr omkring".

Losn ingen med postbuden lings kusten
verkar alltsa bade ha fungerat och anvants
under kriget, men den lang a tid det tog for
posten att komma fram irriterade radsrege-
ringen i Stockholm . Snart inleddes forsok
att fa till stand en sjopostforb indelse fran
Porkala udd, ungefar tre m il sydvast om
H elsingfors, for att med bat ta posten via
Aland till Stockholm. En sadan losn ing
skulle forkorta tiden for breven avsevart . I
den ovan namnda skrivelsen till guverni:iren
i Riga sags det att :

" i l l f6lj d av den forordning vi nu later gora ,

att det m ed vissa farkoster kunna komma

[post] over t ill Porkala och sa vidare h it till

Stockh olm . Darigeno m formodar vi att det

vid oppet vatten atm ins tone, kunn a spara in

fjort on dagars tid pa varje post ."

En betydande tidsvinst skulle alltsa kunn a
uppnas om posten slapp vagen lings med
kusten . Som en jamforelse kan namnas att
ett b rev fran Stockholm till H amburg i van-
liga fall tog mellan fem och tio dagar li ngs
den under kriget avbrutna postforbindelsen .
H uruvida arrangemanget med sjopost ti ll
Porkala verkligen blev av ar mera osakert.
H olm sager i sin utredning om posttrafiken

under kriget att postvagen via Porkala fun-
gerat forh llandevis val, men han anfor in te
nagra reella bevis for det i sitt m aterial.

Forutom landvagen run t Bottniska viken
och sjovagen fran Porkala experimen terade
svenskarna med flera olika postvagar under
kriget pa 164o-talet . Bland annat gjordes for-
sok att skicka posten med skepp franOland.
En an ledn ing till alla dessa  olika  losn ingar
torde vara de svenska framgangarna i kriget.
Bade armen och den svenska flottan var sa
pass i:iverlagsna att svenskarna kontrollerade
alla de ston e farlederna. Bland annat kom
det under senare delen av 1644 skepp ti ll
Ystad med post som skickades vidare upp
genom Sverige. Kriget stangde framst av
den tra ditionella postvagen genom D an-
mark, medan det fann s mojligh eter, fram-
forallt sjoledes, fo r den svenska posten att
ta sig fram langs andra vagar.

Privata losningar over Amsterdam

U nder det stora nordiska kriget (1700-1721)
stalldes den svenska stormakten in for nagra
av sina storsta militara utmaningar. Landet
ansattes av fiender fran alla hall och neder-
laget i kriget mot Ryssland innebar ocksa
slutet for Sveriges tid som stormakt. Vid fre-
den i Nystad 1721 avtraddes stora landomra-
den och Sveriges roll i Europa blev efter
detta av mindre betydelse, i alla fall inom
storpolitiken . Liksom under tidigare krig pa-
verkades de utlandska postforbindelserna,
den har gangen kanske mer an tidigare. Pa
vintern 1715 var Sverige inr ingat av fiender
och sam tliga kon takter med omvarlden var
mer eller mindre avskurna. Postvagen ge-
nom D anmark och ner till H amburg bade
periodvis fungerat tidigare un der kriget,
men framfor allt bade svenskarna skickat
post och politiska rapporter till och fran Eu-
ropa via den postjaktsforb indelse som eta-
b lerats mellan Ystad och Stralsund redan pa
168o-talet .

Ar 1715 var dock det militara li get sa
pressat att inga svenska skepp kunde segla
pa O stersjon uta n risk att bli upptackta av
den danska flottan . Li:isn ingen blev en sjo-
postforbindelse mellan Gi:iteborg och Am-
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Karl XII:s bekraftelse av de atta Goteborgskopmannens tillstand att iippna postlinje till Amsterdam.

The con firmation from King Karl XII of Sweden to the eight Gothenburg merchants that they had
been given permission to start a postal service to Amsterdam.

sterdam i H olland. Iden var inte helt ny
utan hade testats tidigare, vilket posthistori-
kern och postmuseichefen Johannes Rud-
beck har utrett . Dock hade ingen trafik un-
der sa pass organiserade fo rhallanden som
nu blev fallet genom forts tidigare. Karl XII
skrev i december 1715till guvernoren i Gote-
borg, C arl Gustaf Morner, med order att
ordna sjoposten :

"Sa som vi funni t det nodvandigt att in ratta

den utrikes posten fran Goteborg till H ol-

land, anser vi det bast o m det later sig goras

genom nagon privatpersons forsorg, gallande

postjakternas utrustande och avfardande.

Alltsa ar det v:ir befalln ing till er, att med n:i-

gon i Goteborg forsoka att traffa ett arrende-

kontrakt . Dessa personer ska mot vissa bevil-

jade villkor och form:iner ta pa sig att skot a

postjakterna och :itm instone varje vecka

skicka en till Holland ."

Losn ingen blev alltsa att forsoka teckna ett
avtal med nagra privata entreprenorer som,
pa uppdrag av kronan , skulle skota postfo r-

bindelsen till Amsterdam . Val i Amsterdam
sku lle breven och rapporterna ga vidare
med andra postlinjer som anslot ti ll staden .
Genom att skicka posten med bat fran Go-
teborg hoppades kungen och hans radgivare
att komma ur den inr ingning och in forma-
tionsmassiga isolering som danskar och rys-
sar stod for i O stersjon .

Ganska sna rt dok det upp in tresserade
personer i Goteborg som ville skota postlin-
jen . Ett konsortium, bestaende av atta kop-
man i staden, sade sig vara villiga att ordna
posttrafiken till Amsterdam, dock under vis-
sa villkor. I juni 1716 skrev de till kungen
och bad om bekraftelse pa sitt privilegium :

"P:i grund av den stora kostnaden som det

kravs [for att skota postlinj en] viii vi fa hans

majestats nadiga bekraftelse pa de punkt er

som vi har b ifogar. De aterger vad som :ilig-

ger oss att gora och vilka villkor som vi helt

nodvandigt maste ha om verket [postl injen ]

skall kun na komma till st:ind ."

Kopmannen ville b land annat ha ratt att ta
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ut porto for breven , samt att sjalva fa mo-
nopol pa in forande av vissa varor som de
sku lle frakta med postjakterna. Kungens
svar var ganska korth ugget. N agot monopol
kunde han in te bevilja, men konfirmation
av deras rattigheter att ta ut porto och skota
postlinjen, kunde han ge. Strax efter kung-
ens godkannande i juli 1716 oppnades post-
linjen och fartyg borjade segla till Amster-
dam med post. Enligt bevarade uppgifter
vet vi att trafiken omsatte en del pengar. I
en ekonomisk redovisning for postlinjen
uppges att den genererade lite mer an 1.500
daler silvermynt i vinst for entreprenorerna
under 1716.

Arrangemanget med den p rivata postlin-
jen blev dock endast en kort h istoria. I no-
vember 1716 sade kungen upp kontra ktet
med kopmannen och avslutade pa sa vis
postlinjen till Amsterdam. O rsaken till det
hastiga slutet ar oklart . En trolig anledning
kan vara att det militara laget ljusnat en
an ing och att det anyo var mojligt att skicka
post via andra linjer. Vi vet att postlinjen
fungerade under denna kortare tid och att
en del brev skickades med skeppen till Am-
sterdam . Pa liknande vis skickades post och
nyheter med olika fartyg under kriget for att
pa ol ika vagar forsoka fa brev ti ll och fran
Sverige. Postlinjen till Amsterdam ar emel-
lertid det mest organ iserade forsoket fran
statsmakten att losa postfo rbindelsern a med
Europa under det stora nordiska kriget.

O lika losningar vid olika tider

Den har artikeln har tydligt visat pa den
stora betydelsen av fungerande postfo rbin-
delser. Det har under hela tidsperioden varit
av sto rsta vikt att halla en postlinje oppen
till den europeiska kontinenten, for formed-
ling av bade post och information . Detta
har varit den huvudsakliga anledningen till
de styrandes forsok att losa postfr agan . Re-
sultatet gar i linje med vad tid igare forsk-
n ing kommit fram till. Redogore lsen har
ocksa visat att den svenska statsstyrelsen till-
matte postfo rbindelsen soderut stor vikt,
oavsett om det var i borjan av 16oo-talet el-
ler hundra ar senare.

Detta bekraftar den valetablerade slutsat-
sen, att det var via posten som tidigt valo r-
gan iserade stater, som Sverige, styrdes och
administrerades under 16oo-talet. Bade Axel
O xenstierna och Magnus Gabriel De la Gar-
die ger uttryck for den in form ationstorst
som praglade den svenska statsledningen
under hela 16oo-talet. Extra tydligt blir det
under kriget mot D anmark pa 1640-talet.
Radsregeringen drog pa forhand slutsatsen
att posten soderu t skulle sparras av danskar-
na och fo rsokte redan innan kriget brot ut
att finna en losning .

Redog relsen ovan har visat pa tre olika
satt genom vilka svenskarna forsokte losa
postproblemen . Gemensamt for dem ar
stravan att trots svarigheter d riva en funge-
rande regelb unden postlinje ti ll Europa,
men detta gjordes pa varierande satt under
o lika tidsperioder.

Den fo rsta handelsen , avsparrn ingen pa
1620-talet, visar att den svenska statsledn ing-
en blev overraskad av att danskarna stoppa-
de posten . Nagra direkta alternativ till att
transportera b reven langs den traditionella
vagen verkar inte ha funnits. Losningen
blev darfo r att forsoka smuggla posten langs
i stort sett samma vag som den tidigare
hade tagit. Arrangemanget bar spar av att
vara pakommet under tidspress och verkar
inte ha varit speciellt genomta nkt. Vid det
har till fallet forsokt e den svenske agen ten ,
Anders Svensson, ocksa forhandla med den
danske rikskanslern for att oppna postlinjen
igen . En sadan losning var natu rligtvis ute-
sluten i de bada andra exemplen da de b d a
rikena lag i krig med varandra.

Betydligt mer genomtankt ar losn ingen
tjugo ar senare da den svenska armen anfo ll
Danmark. I det fallet visste radet i Stock-
ho lm att danskarna tankte stoppa posten
om det blev krig. I ett forsok att forekomma
detta organ iserades en postlinje norrover,
runt Bottn iska viken, for att trygga forbin -
delsen med Europa. Nu hade de inblandade
en plan och arbetade efter pa fo rhand ge-
nomforda diskussioner. En an ledning harti ll
kan vara det nygrundade svenska postvasen-
det. Det var med hjalp av denna organ isa-
tion som radsregeringen ville skicka posten
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utmed kusten och vidare over N arva och
Riga. Postvasend ets vice chef, O lof Jonsson ,
blev ansvarig for att organ isera postlinjen
runt Bottenviken . For fo rsta gangen fanns
det nu en organisation i riket som kunde
anfortros uppgiften att losa pro blemen, om
den sydliga postlinjen genom D anmark in te
kunde anvandas. Det ar svart att defin itivt
havda att det var postvasendets fortjanst att
problemen lostes sa pass effektivt som de
gjorde under kriget. Den genomg ang som
redovisats ovan ger dock visst st d for en
sadan tolkn ing, att det var Jonsson som
med hjalp av postvasendets organis ation
ordnade postlinjen run t Bottenviken .

Den tredje handelsen var inra ttandet av
sjoposten mellan Goteborg och Amsterdam
under 1716. H ar var det fraga om en narmast
total inr ingn ing av det svenska riket. De
mojlighete r som fanns att fa tillgang till in-
formation och post var att skicka dem med
skepp fran Goteborg. Den har losningen pa
postprob lemen framstar som den organ isa-
toriskt mest komplicerade av de genom-
ging na. Den svenska kronan, med kungen i
spetsen , valde har att teckna ett arrendeavtal
med ett p rivat konsortium. Mot vissa privi-
legier ansvarade dessa privatpersoner for att
uppratt halla en postlinje mellan Amsterdam
och Gote borg . Rent ekonomiskt maste det
ha varit en dyr verksamhet och det har troli-
gen ocksa varit huvudanledn ingen till att
kungen ville att privatpersoner skulle ha
hand om postbefordringen . Pa det viset
slapp kronan, i alla fall direkt, att betala for
posten .

Sammanfatt ning och slutsatser

De redovisade exemplen visar tydligt att de
satt som postp rob lemen losts pa har varie-
rat over tiden . For de tre har undersokta
handelsern a kan losn ingarna sammanfa ttas
som : forsok att smuggla posten langs sam-
ma postlinje som tidigare, forsok att starta
en ny landbaserad postlinje och forsok att
oppna sjopostforbindelse pa annat hall.
Alla tre alternativ har utvecklats ur det ra-
dande po litiska laget och under de betingel-
ser som fram for allt krigen har medfort. H ar

N utida b ild av
overpostd irekto r Jo han Schmedemans hus,

Sto ra N ygatan 44 i Gam la stan .
Fot o : Erik H amberg.

Presen t day picture o f the house o f
Post O ffice Director Johan Sch medeman at
Stora Nygatan 44 in Gamla stan (O ld Town)
in Stockho lm .

ar det svart att aterkopp la til l tidigare fo rsk-
n ing om posten i Sverige. Vad som daremot
kan sagas ar att detta satt att overkomma
problem, genom olika och ibland d isparata
losningar, kan ses som tidstypiskt for de ti-
digt valorgan iserade stater som vaxt fram i
Europa under tidsperioden .

Postl injen runt Bottenviken, under kri-
get med danskarna pa 164o-talet, framstar
som den mest genomtankta losn ingen . I det
fallet ar det ocksa tydligt att det nygrundade
svenska postvasendet haft en avgorande roll
vid sjalva losnin gen av problemen . Med
hjalp av denna nya organ isation forsokte
radsregeringen i Stockholm att organ isera
sig ur p roblemet. O lof Jonsson och postva-
sendet fick order att hantera problemet.
Detta satt anvandes in te under 1710-talet.
Det milita ra laget var da sa kompl icerat att
en sjopostlinje till Amsterdam sags som
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enda li:isn ingen . Vad som i det fallet ar
markligt ar att det inte var postvasendet
som fick i uppgift att ordna postlinjen . Ista l-
let vande sigkungen till p rivata entrepreno-
rer som fick monopol pa postlinjen . Med
tanke pa att postvasendet da var en valeta-
bierad organ isation inom riket, framstar det
som ett mojligt tecken pa en omsvangn ing i
synen pa den inhemska posten . Det ar dock
en fraga som ar for omf attande att reda ut
har.

En oppen postlinje soderu t har alltsa va-
rit prioriterad av den svenska statsstyrelsen

under dessa ar. Ol ika losningar har anvan ts
for att halla i gang posttrafi ken. De flesta av
li:isn ingarna har utformats efter de fo rutsatt-
n ingar som det aktuella polit iska laget med-
givit. Pa det stora hela har de o lika proble-
men losts. Postgangen har fungerat, om an
oregelbundet och med korta avbrott, och
det har vid de redovisade handelserna varit
mojligt for svenskarna att fa ti llgang till och
skicka information och post till Europa.
Men det har varit under fo rutsattningar
som inte varit de vanliga, det har varit en
post med forh inder.

Det fan ns postkontor i tre byggnader vid Sto rkyrkobrinken i Gam la stan under 16oo-talet
(beskuren b ild ur D ah lbergh, Suecia antiqua et hod ierna).

There were post o ffices in th ree build ings in Sto rkyrkobrinken in Gam la stan (Ol d Town) in Stockho lm
during the 17"cen tu ry (fro m Dah lbergh , Ancient and present-day Sweden).
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Interruptions to the Postal Service
between Sweden and Denmark

The postal route through Denmark and on
to Hamburg has always been important to
Sweden. The country is located on the pe-
riphery of Central Europe and, historically,
a working line of communication with the
Continent has been of great importance.

Wh en the Swedish kings and councillors
got involved in international top-level poli-
tics in connection with the 30-year war
(1618-1648), it became even more important
to have access to information and news. A
network of informers was organised all over
Europe. They were usually people with
knowledge of local politics, who sent re-
ports to Sweden in return for remuneration.
Hamburg was the central location for co-
ordinating postal services northwards, and
from there letters were conveyed to Stock-
holm by special messengers.

The difficulty with the postal route to
Hamburg was an on-going problem during
the period from 16oo un til 1721, i.e. the peri-
od covered by this article. I have elected to
deal with three different occasions when the
postal service to Hamburg was interrupted.

By Secret Routes to Sweden

Problems with the postal route through
Denmark first occurred in 1623 when there
were reports circulating that there was an
outbreak of plague in Sweden. This was re-
ported to King Gustav II Adolf and the
Chancellor, Axel Oxenstierna, on 1 " Febru-
ary 1623 by the Swedish agent in Helsingor,
Anders Svensson. The German messenger
carrying the Swedish mail had been stopped
in Helsingborg. Svensson therefore sent one
of his farmhands to convey the letters and
reports from Helsingborg to Markaryd, in
place of the messenger who had been stop-
ped. The farmhand travelled in secret and

let it be known he was headed for a dif-
ferent destination .

Anders Svensson soon realised that this
situation could not go on indefinitely. Fer-
rymen had been arrested after they had
rowed messengers carrying Swedish mail
across O resund, and the Danes had posted
guards along the roads. To try to solve the
problem and re-open the postal route, An-
ders Svensson visited the Danish Chancel-
lor, Christen Friis. Svensson lodged the
Swedish complaints and said that he want-
ed free passage for the postal service so that
mail could be transported without hin-
drance. Friis replied that the Danish king
did not like Swedish messengers travelling
though Denmark, since Gustav II Adolf had
not requested free passage for them. This,
together with fear of the plague, was the
reason why the messengers had been stop-
ped.

Anders Svensson now began demanding
that the Danes should allow the messengers
to travel to the Swedish border at Marka-
ryd. Svensson received a reply at the end of
March 1623. The Danes continu ed to blame
the plague and advised that the messengers
would not be allowed to travel through
Denmark. They suggested that Anders
Svensson should send the letters to Sweden
by ship, which Svensson considered to be
an insult to the Swedish king. In accord-
ance with the peace agreement of 158o, the
messengers were also supposed to report
when they passed Copenhagen, which they
had not been doing. Anders Svensson
therefore decided to continue using his
farmhands to convey the mail and this
arrangement continued for a few years.
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W hen the Post O ff ice was mobilised

Dur ing Sweden's long participation in the
30-year war (1630-1648), the postal service
with the Con tinen t was interrupted on sev-
eral occasions, i.a. in connection with the
Swedish attack on Denmark in 1643. Th e
attack was successful and the peace treaty
signed in Bromsebro in 1645 is one of
Sweden 's more successful peace agreements.
Th is time the Councillors in Stockholm
expected the D anes to stop the Swedish
postal service as soon as war broke out.

In p reparation , the Swedes tried to
arrange another postal route to H amburg
even before war had started . The Swedish
Post O ffice had been establ ished in 1636 and
it was this relatively young organisation
that was instructed to make arrangements
for the postal service with Europe if and
when the route through Denmark was
closed. The recommended solution was a
route by land around the Gulf of Bothn ia.

For obvious reasons, the route around
the Gulf of Bothn ia was an emergenc y solu-
tion . Also , all those involved knew that the
sea route via Aland could be very d ifficult
dur ing the win ter; a route by land around
the Gulf was both safer and more reliable,
in spite of the long distance.

The solution with messengers travelling
along the coastline seems to have worked
and been used dur ing the war, but the
length of tim e it took the mail to arrive irri-
tated the C ouncillors in Stockholm. At-
tempts were soon made to set up a postal
route by sea from Porkala Udd, approx. 3o
km  south-west of H elsinki, to transport
mail via Aland to Stockholm .

In addition to the land route around the
Gulf of Bothn ia and the sea route from Por-
kala, the Swedes experimen ted with several
differen t postal routes during the war in the
164os, among other th ings there were at-
tempts to conv ey mail by ship from O land .
O ne reason for these solutions was p roba-
bly the Swedish successes in the war. Both
the army and the Swedish navy were so
dominan t that the Swedes were in control
of all the main sea routes.

Private solutions via Amsterdam

During the great Nordic war (1700-1721),
Sweden faced some o f its greatest challen-
ges. The coun try was attacked by enemies
from all directions, and the defeat in the
war against Russia also mean t the end o f
Sweden's era as a great power.

In 1715, the military situation was so seri-
ous that no Swedish sh ips could venture
out on the Balt ic without risking being dis-
covered by the D an ish navy. Th e solution
was a postal route by sea between Gothen-
burg and Amsterdam in H olland.  An  at-
tempt was made to sign an agreement with
some private en trepreneurs who were to set
up a postal route to Amsterdam, on behalf
of the C rown . O nce in Amsterdam, the let-
ters and reports were to be forwarded by
other postal services with connections to
the city.

A consortium, consisting of eigh t mer-
chants in Gothenburg, was prepared to or-
ganize the postal service to Amsterdam, but
only on certain conditions . In June 1716,
they wro te to King Karl XII requesting con-
firmation of their p rivilege. Among other
th ings, the merchan ts wanted to have the
right to charge postage on the letters; they
also wanted to have a monopoly o f im-
porting certain goods that would be trans-
ported on the mail boats. Th e King's reply
was qu ite abrupt. H e was not able to gran t a
monopoly, but he was prepared to confirm
that they were entitled to charge postage
and to manage the postal service. Shortly
after receipt of the King's approval in June
1716, the postal service was started and ships
began sailing to Amsterdam conveying
mail. From historical records, we know that
the ven ture made some money. A financial
report on the postal service states that it
generated a profit for the entrepreneurs of
slightly more than 1,500 daler in silver
during 1716.

H owever, the arrangem ent with a private
postal service was short-lived. In November
1716, the King cancelled the con tract with
the merchants and the postal service to Am-
sterdam ceased .

82 Po sT RYTTA REN 2 0 0 9


