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Det svenska postväsendet grundades 1636 genom en kung-
lig förordning om postbud. Under det följande århundra-
det byggdes postnätet ut över riket och alla större städer 
fi ck postkontor. Från början sköttes verksamheten av sta-
ten, men under stormaktstiden förändrades organisationen 
fl era gånger och lades vid ett par tillfällen ut på entrepre-
nad.

I Postgång på växlande villkor undersöker historikern 
Magnus Linnarsson hur det svenska post väsendet var or-
ganiserat under 1600-talet. Med inspiration från modern 
organisa tionsteori analyserar han verksamheten med en 
ut talad ambition att belysa strukturerna och den dåtida led-
ningens strävanden. Författaren vi sar hur administrations-
formerna avlöste varandra och vilka argument som gavs för 
olika alter nativ. Till skillnad från den tidigare ensidiga bil-
den av posten som ett typiskt statligt ämbetsverk tecknar 
Linnarsson här en mångfacetterad bild av postväsendet och 
de statliga myndigheterna under stormakts tiden. Avhand-
lingen fördjupar därför kun  skaperna i ett förut relativt out-
forskat fält inom svensk historie vetenskap.

Magnus Linnarsson är historiker, verksam 
vid Södertörns högskola och knuten till 
Lunds universitet. Postgång på växlande 
villkor är hans doktorsavhandling.

Omslag: Design för Livet
Omslagsbild: Postdirektör Johan von 
Beijers arrende kontrakt på postväsendet 
från 1662. Genom kontraktet fi ck Beijer 
posten på entre prenad under tolv år. 
Dokumentet fi nns vid Riks arkivet. 
Kanslikollegium, arkivfragment från 
Tidösamlingen och från vissa posttjänste-
män, GV:1, RA. Foto: Kurt Eriksson, 
Riksarkivet.

Nordic Academic Press
Box 1206
221 05 Lund
www.nordicacademicpress.com

Nordic Academic Press

ISBN 978-91-85509-42-3

www.nordicacademicpress.com

Det svenska postväsendet grundades 1636 genom en kung-

Posten.indd   1 10-07-02   10.53.56

Det svenska postväsendets organisation
under stormaktstiden

MAGNUS LINNARSSON

M
A

G
N

U
S LIN

N
A

R
SSO

N

Det svenska postväsendet grundades  genom en kung-
lig förordning om postbud. Under det följande århundradet 
byggdes postnätet ut över riket och alla större städer fi ck 
postkontor. Från början sköttes verksamheten av staten, 
men under stormaktstiden förändrades organisationen fl era 
gånger och lades vid ett par tillfällen ut på entreprenad.

I Postgång på växlande villkor undersöker historikern 
Magnus Linnarsson hur det svenska post väsendet var or-
ganiserat under -talet. Med inspiration från modern 
organisa tionsteori analyserar han verksamheten med en ut-
talad ambition att belysa strukturerna och den dåtida led-
ningens strävanden. Författaren vi sar hur administrations-
formerna avlöste varandra och vilka argument som gavs 
för olika alter nativ. Till skillnad från den tidigare ensidiga 
bilden av posten som ett typiskt statligt ämbetsverk tecknar 
Linnarsson här en mångfacetterad bild av postväsendet och 
de statliga myndigheterna under stormakts tiden. Avhand-
lingen fördjupar därför kun  skaperna i ett förut relativt out-
forskat fält inom svensk historie vetenskap.

Magnus Linnarsson är historiker, verksam 
vid Södertörns högskola och knuten till 
Lunds universitet. Postgång på växlande 
villkor är hans doktorsavhandling.

Omslag: Design för Livet
Omslagsbild: Postdirektör Johan von 
Beijers arrende kontrakt på postväsendet 
från . Genom kontraktet fi ck Beijer 
posten på entre prenad under tolv år. 
Dokumentet fi nns vid Riks arkivet. 
Kanslikollegium, arkivfragment från 
Tidösamlingen och från vissa posttjänste-
män, GV:, RA. Foto: Kurt Eriksson, 
Riksarkivet.

Nordic Academic Press
Box 
  Lund
www.nordicacademicpress.com

NORDIC ACADEMIC PRESS

ISBN 978-91-85509-42-3

www.nordicacademicpress.com

Det svenska postväsendet grundades  genom en kung- Postgång på 
växlande villkor

Det svenska postväsendets organisation
under stormaktstiden

Magnus Linnarsson

P
ostgån

g p
å växlan

d
e villkor

M
a

g
n

u
s Lin

n
a

r
sso

n

Det svenska postväsendet grundades 1636 genom en kung-
lig förordning om postbud. Under det följande århundra-
det byggdes postnätet ut över riket och alla större städer 
fi ck postkontor. Från början sköttes verksamheten av sta-
ten, men under stormaktstiden förändrades organisationen 
fl era gånger och lades vid ett par tillfällen ut på entrepre-
nad.

I Postgång på växlande villkor undersöker historikern 
Magnus Linnarsson hur det svenska post väsendet var or-
ganiserat under 1600-talet. Med inspiration från modern 
organisa tionsteori analyserar han verksamheten med en 
ut talad ambition att belysa strukturerna och den dåtida led-
ningens strävanden. Författaren vi sar hur administrations-
formerna avlöste varandra och vilka argument som gavs för 
olika alter nativ. Till skillnad från den tidigare ensidiga bil-
den av posten som ett typiskt statligt ämbetsverk tecknar 
Linnarsson här en mångfacetterad bild av postväsendet och 
de statliga myndigheterna under stormakts tiden. Avhand-
lingen fördjupar därför kun  skaperna i ett förut relativt out-
forskat fält inom svensk historie vetenskap.

Magnus Linnarsson är historiker, verksam 
vid Södertörns högskola och knuten till 
Lunds universitet. Postgång på växlande 
villkor är hans doktorsavhandling.

Omslag: Design för Livet
Omslagsbild: Postdirektör Johan von 
Beijers arrende kontrakt på postväsendet 
från 1662. Genom kontraktet fi ck Beijer 
posten på entre prenad under tolv år. 
Dokumentet fi nns vid Riks arkivet. 
Kanslikollegium, arkivfragment från 
Tidösamlingen och från vissa posttjänste-
män, GV:1, RA. Foto: Kurt Eriksson, 
Riksarkivet.

Nordic Academic Press
Box 1206
221 05 Lund
www.nordicacademicpress.com

Nordic Academic Press

ISBN 978-91-85509-42-3

www.nordicacademicpress.com

Det svenska postväsendet grundades 1636 genom en kung-

Posten.indd   1 10-07-02   10.53.56

Fo
to

: M
ik

ae
l R

is
ed

ah
l

Postenomslagsfix.indd   1 2010-07-15   11:56:58



postgång på växlande villkor





Postgång på växlande villkor
Det svenska postväsendets organisation

under stormaktstiden

Magnus Linnarsson

nordic academic press



Den här boken har producerats med stöd från
Crafoordska stiftelsen, Forskarskolan i historia,

Johan och Jakob Söderbergs stiftelse, Letterstedtska föreningen,
Posten AB & Östersjöstiftelsen

Södertörn doctoral dissertations 49
ISSN 1652-7399

Kopiering eller annat mångfaldigande av denna inlaga
kräver förlagets särskilda tillstånd.

Nordic Academic Press
Box 1206

221 05 Lund
info@nordicacademicpress.com
www.nordicacademicpress.com

© Nordic Academic Press och Magnus Linnarsson 2010
Sättning: Stilbildarna i Mölle, Frederic Täckström, www.sbmolle.com

Karta på pärmens insida: Örjan Simonson bearbetad av Anders Enquist
Omslag: Design för Livet

Omslagsbild: Postdirektör Johan von Beijers arrendekontrakt 
på postväsendet från 1662. Foto: Kurt Eriksson, Riksarkivet

Tryck: ScandBook, Falun 2010
ISBN 978-91-85509-42-3



Innehåll

Tack 7
 
Prolog i Örebro 9
 
1. Utgångspunkter 15

2. I begynnelsen fanns ordet  49

3. Post på entreprenad 95

4. Staten tar kontrollen 139

5. Pendeln svänger igen 169

6. Postgång på växlande villkor 205
 
Summary 215

Förkortningar 222

Noter 223

 Källor och litteratur 258
 
Register 275





7

Tack

Den här doktorsavhandlingen har tillkommit inom två olika akademiska 
miljöer: historiska institutionen vid Lunds universitet och institutionen 
för genus, kultur och historia vid Södertörns högskola. I Lund läste jag 
min grundutbildning och det är där jag varit antagen som doktorand, 
medan mitt dagliga arbete varit förlagt till Södertörn. Båda miljöerna 
har påverkat mig som historiker och satt spår i den här boken. På båda 
institutionerna finns personer jag vill tacka.

Ett stort tack går till mina handledare: Kekke Stadin och Tom  Olsson. 
En bättre kombination är svår att tänka sig, Kekke med sin ohöljda 
entusiasm och Tom med sin förmåga att krångla till allting lite extra – i 
positiv be märkelse. Tack Kekke och Tom!

Ett stort tack också till mina båda kollegor inom projektet The 17th 
Century Media Revolution in the Baltic Area, Heiko Droste och Örjan 
Simonson. Båda har bidragit till att förbättra den föreliggande tex-
ten, främst genom att pressa mig på tydligare förklaringar. Heiko har 
dessutom hjälpt mig med de tyska citaten och Örjan har arbetat fram 
underlaget till den karta som finns på pärmens insida.

Jag vill även tacka alla som under min doktorandtid deltagit vid det 
högre seminariet på Södertörns högskola där jag pr  es enterat flera texter. 
Bland dok to rand kollegorna vill jag särskilt nämna Christina Douglas 
som jag delade arbets rum med under våra första tre år. Christina och 
jag forskar om ganska olika saker, men hon har alltid haft tid för mina 
texter och frågor. Både Christina och Johanna Ringarp har läst avhand-
lingen i ma nu skript och rättat fel och oklar heter, tack till er båda. Ett 
gemensamt tack riktar jag också till hela det övriga doktorand kollektivet, 
både på Söder törn och i Lund.

 Jag vill framföra ett tack till Mats Hallenberg vid Stockholms 
universi tet för hans kommentarer vid mitt slutseminarium. Mats ge-
nomgång av texten har förändrat och förbättrat boken på flera punkter. 
Vid historiska institutio nen i Lund vill jag tacka Joachim Östlund och 
Yvonne Maria Werner. De var mina handledare när jag skrev uppsatser 
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under grund  ut bild ningen – utan deras uppmuntran hade det nog inte 
blivit några for s k ar studier för min del.

Som doktorand har jag tillhört den nationella forskarskolan i histo-
ria. De gemensamma internaten och kurserna har varit ett inspirerande 
inslag i dokto rand  tillvaron. Via forskarskolan har jag erhållit generösa 
bidrag för konferens resor, varav några har resulterat i nya bekantskaper. 
Jag vill passa på att tacka David Parrott vid universitetet i Oxford och 
Mario Infelise vid Ca’ Foscari-universite tet i Venedig, med vilka jag 
diskuterat delar av avhandlingen. Via ett stipendium från nätverket 
”European Doctorate” vistades jag under en period av vårterminen 
2009 vid universitetet i Venedig och presenterade bland annat en text 
vid historiska institutionens seminarium. Ett tack även till Peter Klein 
vid University of Missouri för att jag fick ta del av och använda en 
kommande bok. 

Några personer har gjort punkt insatser: Madeleine Hurd hjälpte 
mig med den engelska summaryn, och Pieter Holtrop och Gunilla 
Gunner hjälpte mig med några kniviga holländska citat. Jag har även 
haft ett bra samarbete med per sonalen på Post museum i Stockholm. 
Framförallt vill jag tacka Erik Hamberg och Louise Lind som hjälpt 
till med litteratur och arkivmaterial.

Slutligen vill jag rikta ett gemensamt tack till alla som inte fick plats 
i denna ohjälpligt ofullständiga genomgång. Många personer har på 
olika sätt bi stått mig i mitt arbete med att färdigställa denna bok – 
tack till er alla.

Magnus Linnarsson
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Prolog i Örebro

Paketet skulle till Norrtälje. Allt som allt innehöll det femton brev som 
skickades från postkontoret i Örebro, via Stockholm, den där fredagen 
den 28 juli 1716. Tidigare postdagar hade det inte varit speciellt många 
brev som skulle till Norrtälje, och möjligen var det därför som det blev 
fel. Möjligen var det också sommarvädret som gjorde att postmästare 
Johan Hultman inte var på plats på postkontoret och inte själv var den 
som expedierade brevpaketet.1 

Av de femton breven var det nämligen bara tre som var korrekt re-
gistrerade när posten senare anlände till Stockholm. Ett tydligt brott 
mot föreskrifterna i den instruktion som landets postmästare hade att 
rätta sig efter sedan 1707. Alla brev som skickades med posten skulle 
noggrant noteras både i postprotokollet och på den brevkarta som 
medföljde postsäcken. Vid ankomst till slutdes tinationen sattes kartan 
upp utanför postkontoret och allmänheten kunde på så vis se vem som 
hade brev att hämta. Om breven inte var noterade undanhölls portot 
från kungen och staten. Det sistnämnda var precis den anklagelse som 
Johan Hultman tvingades försvara sig mot när generalposträt ten på vår-
vintern det följande året skulle reda ut vad som egentligen hade hänt.

Själva omständigheterna klarlades ganska lätt. Tolv av de femton 
breven till Norrtälje hade inte förts upp på brevkartan när de expedie-
rades i Örebro och staten hade på det viset förlorat portot. Ytterligare 
ett allvarligt fel var att ett av breven som hade registrerats hade givits 
fel vikt och fått för lågt porto. Vid en kontrollvägning på postkontoret 
i Stockholm hade det visat sig att brevet vägde två istället för ett lod. 
Ett lod var cirka tretton gram.2

Hultman nekade inte till de anklagelser som riktades mot honom 
men me nade att han inte kunde hållas ansvarig eftersom han inte va-
rit närvarande när posten skickades och förseelsen begicks. Han hade 
befunnit sig på landet, strax utanför staden, enligt egen utsago för att 
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uträtta några viktiga ärenden. Det var hans vikarie, Erich Billenius, 
som hade gjort fel. Anledningen var enligt Hultman dels att det den 
dagen varit ovanligt många brev till Norrtälje, dels att det var bråttom 
att få iväg posten. Det fanns helt enkelt inte tid att notera breven. Han 
försvarade sig också med att breven fanns upptagna i post protokollet, 
och att de endast missats på den medföljande kartan.

Post mästarens försvar imponerade inte på rättens ledamöter, vilka 
hänvisade till instruktionen från 1707 och de andra regler som gällde 
för postens expe dierande.3 Postkassör Erich Essen konstaterade att 
”fördenskull är det min mening att H. Postinspectoren Hultman bör 
sättias ifrån tiänsten”.4 Samma åsikt förfäktades av överpostdirektören 
Henrik Bunge samt postmästaren i Stockholm, Daniel von Möller – 
den senare var den som hade upptäckt oe gent lig heterna. Hultman 
var dock inte helt utan försvarare inom den högsta postled ningen. 
Postkamrerare Claes Skraggensköld försvarade honom och menade 
att ”detta är den första gången han har felat i sin tiänst den han uthi 
15 åhrs tijd ideligen och troligen har förättat”.5 Skraggensköld tyckte 
att det räckte med en skarp varning åt Hultman, men att han kunde 
få behålla tjänsten. 

Generalposträtten gick emellertid på majoritetens linje och beslutade 
att av sätta Johan Hultman. Postmästaren var skyldig att befinna sig på 
postkontoret och övervaka expedieringen av posten, och om han inte 
gjorde det bröt han mot reglerna och skulle hållas ansvarig. Att un-
danhålla brev från brevkartan sågs som ett grovt brott, eftersom staten 
förlorade inkomster. Vikarien Billenius, som var den som missat att 
kartera breven, blev inte föremål för någon rättsprocess. 

Postmästare Hultmans öde kan tyckas beseglat i och med general-
posträttens dom, men han räddades i sista stund. Rätten hade visserligen 
fällt honom och i sitt utslag avskedat honom från tjänsten, men samtidigt 
skickat ärendet vidare till kanslikollegiet. Kamrerare Skraggen skölds 
argument hade där lyfts fram och kollegiet tog hänsyn till Hultmans 
långa och trogna tjänst och lät honom stanna vid ämbetet.6 En av kol-
legiets ledamöter, greve Gustaf Cronhielm, menade att den avstängning 
från tjänsten på sex månader som Hultman haft under rättegången var 
tillräckligt straff. Lyckan blev kortvarig. En månad senare avled den 
vid det laget sjuklige Johan Hultman.

Den postorganisation som dömde Johan Hultman grundades den 
20 februari 1636.7 Då utfärdade för myn darregeringen för drottning 
Kristina en förordning om postbuden, vilka skulle trafikera ett antal 
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städer runt om i riket.8 Bakgrunden till inrättandet återfinns i det ökade 
behovet av att skicka skriftlig information inom och utom landet. Detta 
gällde inte minst staten, som under 1600-talet fick en mer ut byggd 
förvaltningsapparat. Statens krav på postför bindelser var emellertid 
inget nytt, och brev från den centrala förvalt ningen i Stockholm hade 
skickats sedan lång tid tillbaka. Det vanligaste sättet hade varit att an-
vända en kurir som transporte rade breven direkt till mottaga ren, och 
staten hade särskilda budbärare anställda för ändamålet. Alternativen 
för den som inte ingick i rikets förvaltning var att låta bekanta ta med 
sig breven på resa, eller att höra med köpmän som reste runt i landet 
om de kunde ta med posten. På kontinen ten användes exempelvis 
slaktarna som brev förmedlare.9 Dessa kurirbaserade postsystem hade 
använts under flera hundra år, men i början av 1600-talet uppstod be-
hov av snabbare och mer regelbundna post förbin del ser. Organiseringen 
av postväsen det var såväl i Sverige som i Europa svaret på detta behov. 

Att posten 1636 var öppen för alla är en av de största skillnaderna 
jämfört med de olika post system som fanns tidigare. Alla som ville 
kunde nu skicka brev mot att de betalade portot. Inledningsvis kos-
tade det olika mycket beroende på hur lång sträckan var, men redan 
från början var det också vikten på brevet som avgjorde kostnaden. 
Ett första inrikesporto uppgick under 1640-talet till fyra öre per lod.10 
Priset kan jämföras med att en höna 1630 kostade sex öre och ett tjog 
ägg 1640 kostade fem öre.11 Det var alltså de välbe ställda som kunde 
utnyttja den nya servicen. Några frimärken fanns inte, de infördes först 
1855. Istället betaldes portot till postmästaren som tog hand om brevet, 
varpå det noterades som betalt i postprotokollet och på brevkartan – 
det var det senare som hade försummats i fallet med Johan Hultman. 
Hastighe ten på post linjerna vet vi inte så mycket om. I början fraktade 
buden postsäcken till fots, och under århundradets gång blev det allt 
vanligare med hästar. Det finns uppgifter om att det vid gynnsamma 
förhållanden tog åtta dygn för ett brev mellan Stockholm och Helsingör 
under 1630-talet.

Postmästa re Hultman i Örebro var en liten kugge i vad som 1716 
hade blivit ett relativt väloljat svenskt postväsende. Med den tidens 
mått mätt fungerade det hela friktionsfritt. Breven kom oftast fram 
när de skulle och de porto reformer som gjorts vid det nyss passerade 
sekelskiftet innebar att posten på det hela taget var ett fungerande äm-
betsverk. Under hela 1600-talet hade post systemet byggts ut från att 
inledningsvis ha omfattat endast ett fåtal linjer. Vid sekel skiftet 1700 
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var nätet finmaskigt, och näst intill alla större städer och orter hade 
ett postkontor, vilket framgår av kartan på pärmens insida. Beva rade 
upp  gifter visar att det 1698 skickades cirka 360 000 brev med det 
svenska post väsendet.12

Rättsprocessen mot Johan Hultman åskådliggör att det svenska 
postväsendet i början av 1700-talet vunnit sådan byråkratisk stadga 
att förseelser mot regler och förordningar kunde hanteras inom orga-
nisationen. Rättegången visar också att det rör sig om en typiskt statlig 
organisation. I egenskap av post mäs tare var Hultman en statens ämbets-
man som företrädde postväsendet i Örebro. Postmästarna förväntades 
hålla sig till reglerna, och när något fel upp daga des sattes stora resurser 
in för att försvara regelverket. I fallet med Hultman mobiliserades hela 
den byrå kratiska apparaten, och mot regler och förord ningar stod sig 
hans försvar slätt. Den organisation som dömde honom hade byggts 
upp under de närmast föregående hundra åren. Resultatet var ett 
post väsende som ägde en förbluff ande stadga och konti nuitet när det 
gällde sin organisation och sina regler. Med få förändringar stod sig 
det regelverk som mejslades ut under bör jan av 1700-talet ända till de 
mer omfattande reformer som gjordes på 1860-talet.13 Skapandet av en 
sådan organisation är fascinerande för en nutida betraktare. Hur bar sig 
den svenska 1600-talsstaten åt för att bygga upp ett postväsende och 
hur fungerade egentligen posten för snart 400 år sedan? 

Den här boken tar avstamp i sådana frågor. Den handlar om den 
svenska postens organisation under 1600-talet och om hur den svenska 
staten etable rade och utvecklade verksamheten. Handlingen utspelar sig 
i en tid när postnätet bygg des ut över riket och jag ska bland annat ta 
reda på varför posten ordnades som den gjorde. I ett större perspektiv 
handlar boken om hur den svenska staten allmänt organiserade sin 
verksamhet under tidigmodern tid. På ett sätt är det en relevant fråga 
också för 2000-talet. Dagens diskussion om hur, och av vem, den 
offentliga verksamheten ska skötas har paralleller i 1600-talet. Även 
stormaktstidens beslutsfattare hade att ta ställning till hur statens 
verksamhet skulle ordnas och många av argumenten som fördes fram 
känns lika brännande nu som då. 





I det tidigmoderna samhället kommunicerade man genom personliga möten 
och per brev – korrespondensen finns bevarad för eftervärlden. Här en bunt 
med brev skickade till riksrådet Bengt Horn vid mitten av 1600-talet. I den 
här avhandlingen står transporten av det skrivna ordet i centrum. Foto: Emre 
Olgun, Riksarkivet.



15

kapitel 1

Utgångspunkter

Problemformulering
I Sverige etablerades postväsendet ungefär samtidigt som i övriga Europa, 
och dess utbredning över den europeiska kontinenten under 1600-talet 
föränd rade i grunden männi skors möjligheter att kommunicera med 
varandra. Nu ordnades postlinjer som fungerade efter bestämda tider 
och priser, och information och varor kunde effektivt transporteras 
från en del av kontinenten till en annan. Postens betydelse för möjlig-
heterna till ekonomiskt och politiskt utbyte kan knappast överskattas. 
Tillgången till nyheter ökade drama tiskt när tid och rum krympte 
genom postlinjernas ut byggnad. Nya ideologier och idéer spreds via 
postkontoren, vilka fungerade som infor mations centraler i det tidig-
moderna samhället.14 

Nödvändigheten av att knyta Sverige till detta europeiska informations-
system framstod klart för dåtidens ledare. Rikskansler Axel Oxenstierna 
upp manade 1633 residenten i Hamburg, Johan Adler Salvius, att han 
skulle se till att hålla igång korrespondensen med riksrådet i Stockholm:

Och thet så myket fliteligere häreffter, så myket större macht ther nu 
ligger, at regeringen i Sverige må idkeligen blifva adverterat om consiliis 
och actionerna här uthe; hvilke Salvius skall beflita sigh ordinarie att 
förfara förmedelst een continuierligh correspondentz medh armeerna 
och alle andra correspondenter, så i Tysklandt som andre länder.15

Oxenstiernas brev visar den stora betydelse som fungerande postförbindel-
ser tillmättes. Det var viktigt med regelbunden information till Stock-
holm, och att hålla postlinjerna öppna, såväl inom som utom riket, blev 
en viktig princip för många av 1600-talets statstjänare. Etablerandet 
av posten inne bar en stor organisato risk utmaning för den svenska 
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staten. Att ordna ett nät av postlinjer över hela riket ställde krav på 
samordning, gemensamma regler och inte minst kunskap om hur ett 
postsystem fungerar. Grundandet av posten måste med 1600-talets 
måttstock ses som ett av de största organisato riska åtaganden som 
den svenska tidigmoderna staten påtog sig. Över hela landet skulle 
postbönder och post mästare förordnas, tidtabeller sät tas samman och 
portoavgifter redovisas och beräknas. 

Den här studien behandlar de första hundra åren av den svenska 
postens historia. Undersökningen leder fram till 1720, då den sista av 
stormaktstidens (1611–1721) tryck ta postförordningar utfärdades.16 
Någon bakre tidsgräns har jag inte satt, istället tar un der sökningen 
avstamp i de stats- och förvaltnings mässiga föränd ringar som skedde 
i Sverige runt sekelskiftet 1600. Den geografiska avgräns ningen är det 
som brukar kallas ”det egentliga Sverige”, alltså nuvarande Sverige, 
inklusive de sydsvenska landskapen efter 1658, och Finland. Skälet att 
inte de baltiska och tyska provinserna ingår i under sökningen är att 
jag följer och analy serar utvecklingen av en organisation, nämligen det 
postväsende som start ades i Stockholm 1636. I Östersjö provinserna 
var posten ordnad i andra typer av organisatio ner, vilka ibland redan 
var etablerade innan området kom under svensk över höghet. Dessa 
organisationer förekommer sporadiskt i avhand lingen som paral-
leller eller för klarande exempel till utvecklingen av det ”svenska” 
postväsendet.17

En för undersökningen viktig utgångspunkt är att postväsendets 
organisa tion under perioden baserades på ett val mellan olika organisa-
tionsformer. Stat en hade under 1600-talet, liksom den har i dag, olika 
alternativ att ta ställning till när en viss verksamhet skulle ordnas. Ett 
alternativ kunde vara att inte genomföra nå gon förändring, men även 
det måste ses som ett val. Organi seringen av statens verk samhet under 
1600-talet ska i den här undersökningen därför förstås som en följd 
av val mellan olika alternativ.

Avhandlingens uppgift är att undersöka hur den svenska staten 
organiserade sin verksamhet under stormaktstiden. Om detta finns 
det en hel del tidigare studier ur olika perspektiv, varav de flesta sät-
ter 1600-talets organisatoriska förändringar i samband med de många 
krig som Sverige deltog i.18 På ett allmänt teoretiskt plan framstår det 
som om de krävande krigen, och föränd ringarna under det som brukar 
kallas stormaktstiden, kan länkas sam man med byråkratisk rationalitet 
och centralisering av statsförvalt ningen. Det resone manget utgår ofta 
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från antagandet att en statskontrollerad armé, eller ett postväsende, per 
auto matik skulle vara det mest effektiva. 

Här är den tyske sociologen Max Webers inflytande tydligt. Hans 
teorier om byråkratiseringen av stats förvalt ningen ligger till grund för 
många av våra upp fattningar om hur en fungerande förvaltning ska vara 
organiserad. I sin karak täristik över byråkratin sätter han upp ett antal 
olika kriterier för att det ska gå att tala om en byråkrati, bland annat att 
förvaltningen ska bygga på skriftlighet, att ämbets männen ska ha fasta 
ansvars områden och att de ska vara utbildade för sina arbetsuppgifter.19

Det är emellertid inte självklart att central kontroll för med sig att 
verk samheten drivs på det mest effektiva sättet, vare sig det gäller den 
byråkratiska förvaltningen, rekryte ringen av militära förband eller orga-
niseringen av ett postväsende. Den brittiske historikern David Parrott 
har visat att decentralise ring och utarrende ring av militära funktioner var 
ett rationellt sätt att föra krig på under 1600-talet. En av hans slutsatser 
är att privat drift av exempelvis militära förband kunde vara mer effektiv 
än när staten själv ansvarade för administrationen.20 Det är ett argument 
som utmanar hävdvunna upp fattningar om hur kollektiva verk samheter, 
det vi i dag skulle kalla offentliga åtaganden, fungerade under 1600-talet. 
Historiker har beskrivit privata organisations for mer som ofun gerande och 
visat att den starka staten, i Sverige främst företrädd av den karolinska 
militärstaten, tvingades ta över verk samheten för att få den att fungera.21

Men förklaringen är inte så enkel. Lösningen på de ökade militära 
kost naderna i början av 1600-talet blev nämligen att anlita privata entre-
prenörer, vilka fick ansvaret för att rekrytera trupper, utrusta dem och 
stå för deras för sörjning. Det främsta exemplet torde vara Albrecht von 
Wallenstein som satte upp en hel armé åt den tysk-romerske kejsaren 
under trettioåriga kriget.22 Merparten av de europeiska staterna följde 
denna väg, som i sak betydde en delegation av ansvar från staten till 
privata kontraktörer. I korthet byggde systemet på att en entre prenör 
tecknade ett avtal med staten. I avtalet förpliktigade han sig att till-
handahålla ett visst antal fullt försörjda soldater gentemot att han fick 
lov att ta upp skatt från ett visst område. Alternativt fick han tillgång 
till de krigsskatter som kunde tas ut från krigsskådeplatsen.23

Spanien och Sverige har ofta framhållits som undantag från denna 
gene ralisering, men i själva verket bekräftar de två staterna tesen.24 Vis-
serligen bestod den svenska armén som skickades till Tysk-romerska 
riket (Heliga romerska riket av tysk nation) 1630 till största delen av 
svenska utskrivna soldater, men stora förluster och krav på fler solda-
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ter gjorde att huvuddelen av de stridande förbanden under 1630-talet 
var tyska och skotska legoknektar. Av de 149 000 soldater som fanns i 
den svenska armén efter slaget vid Lützen 1632 har det uppskattats att 
82 procent hade rekryterats via olika privata entre prenörer.25 Liksom 
övriga europe iska stater gick Sverige under trettioåriga kriget över från 
statlig till privat drift av trupperna. För svensk del torde skiftet bland 
annat ha att göra med att kriget flyttades från Östeuropa längre väs-
terut, varvid den svenska staten kom i kontakt med den internationella 
värvnings marknaden.26

En motsatt tendens i riktning mot en mer centraliserad stats-
administration fanns i Spanien under de första årtiondena av Filip II:s 
regeringstid (1556–1598). Den spanska förvaltningen var emellertid 
inte i stånd att bära krigskost naderna, vilket resulterade i en debatt om 
huruvida flottan och armén skulle organiseras av staten, administración, 
eller av privata entreprenörer, asiento. Runt år 1600 var, som histori-
kern I.A.A. Thompson visat, större delen av den spanska krigsmakten 
ordnad via asiento.27 

Den tidigare forskningen som behandlar frågor om olika driftsformer 
inom den tidigmoderna staten domineras av studier om militären. I likhet 
med Parrotts undersökningar har mycken möda lagts på utredningar om 
värvningar av soldater och hur dessa rustningar skulle finansieras. Bland 
annat genom fördes under ledning av Sven A. Nilsson under 1960- och 
1970-talen ett forsknings projekt kring de svenska krigens finansiering 
under stormaktstiden.28 Hans Landberg har undersökt kriget mot Polen 
1655, som för Sverige innebar att pengar behövdes för att värva förband 
utanför landet. De stora summor som skaffades fram kom i betydande 
omfattning från privata finansiärer. Via olika krediter ordnades pengar åt 
staten, varpå kriget kunde drivas på kredit och finansieras ur andra kas-
sor än statens vid den tiden ganska tomma kassa kistor.29 Samma resultat 
har Roland Nordlund visat för kriget 1633.30 Denna typ av finansiering 
var återkom mande under den svenska stormaktstiden. Även om staten 
klarade av krigs utbrottet 1700 utan att behöva ta hjälp av externa medel 
befann sig landet snart i en situation där det åter behövdes tillskott av 
privat kapital för att klara utgifterna.31 

En av huvudpoängerna i forskningen om finansieringen av de svenska 
krigen är alltså det stora inslaget av privata finansiärer och omhuld andet 
av manufakturer och andra semiprivata näringar.32 Flera utländska köp-
män finns representerade bland dem som hjälpte staten med pengar. 
Bland de mest kända namnen kan nämnas bröderna Falkenberg, Erik 



19

utgångspunkter

Larsson von der Linde, Peter Grönenberg och Louis De Geer. Gemen-
samt för dessa är att de hade egna omfattande affärsrörelser och helt 
enkelt använde den svenska staten som en part i sina affärer.33 På det 
viset fördes delar av den statliga ekonomin och förvaltningen över i 
händerna på privata köpmän som kom att kontrollera tidigare statlig 
verksamhet. Följaktligen ett svenskt exempel på spelet mellan vad som 
i Spanien kallades administración och asiento. Det är därför förvå nande 
att den civila förvaltningen inte studerats av svenska historiker i lika 
hög grad som den militära. De historiker som undersökt detta fält har 
främst in riktat sig på den administrativa och byråkratiska utvecklingen 
och inte fokuse rat på olika organisationsformer.34 Det är icke desto min-
dre troligt att det också inom den civila förvaltningen har funnits ett 
inslag av privata entreprenörer som på uppdrag av staten organise rade 
olika typer av verksamhet.35 Här finns för svensk del en öppning i forsk-
ningsläget, då detta uppmärksammats i be tydligt mindre om fattning.36

Mats Hallenbergs studie av skattearrendena i Sverige mellan 1618 och 
1635 är ett undantag från denna generalisering. Under perioden beslu-
tade Gustav II Adolf att arrendera bort rikets skatteuppbörd. Kontrakt 
teckna des med arren datorer som fick fri disposition över alla skatter i 
ett landområde mot en årlig avgift som betalades till staten. Det kunde 
förutom skatter handla om fiske- och jaktområden, samt utvinning av 
naturtillgångar som järn och koppar.37 Hallenberg har kartlagt skatte-
arrendena fram till att de avskaffades av riksrådet 1635. I likhet med David 
Parrott menar han att denna privatisering av statlig verksamhet inte ska 
ses som ineffektiv. Förutom att arrendekontrakten gav reda pengar åt 
staten innebar de att ny kunskap tillfördes landets manu fakturer och att 
en modernisering av både skatte uppbörd och industri kunde inledas.38

En annan statlig verksamhet som lades ut på entreprenad under 
1600-talet var tillverkningen av salpeter. Ämnet är en av huvudingre-
dienserna i krut, och när eldvapen började användas av krigsmakten 
blev salpeter tillverkningen viktig för staten. Från andra halvan av 
1500-talet arrenderades salpeterverken ut till olika entreprenörer som 
skötte produktio nen. Assar Lindberg redogör bland annat för ett försök 
i större skala som gjordes 1635 då förmyndar regeringen tecknade ett 
arrendekontrakt med fransmannen Fermin Mazalet. Avtalet med frans-
mannen, liksom andra likartade lösningar för sal petertillverkningen, 
verkar dock inte ha bidragit till någon ökad produktion.39 

Arrendekontrakt användes också av staten för att sköta tullarna. 
Samtidigt med skattearrendena på 1620-talet arrenderades stora sjötul-
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len, lilla tullen och stadstullen ut till hugade spekulanter. Bland annat 
tecknade de hol ländska köpmännen Paridon von Horn och Christian 
Welshuisen 1623 ett ar ren de kontrakt på större delen av sjötullen. Wil-
liam Smith, som studerat tull arrendena, menar att utarrenderingen var 
effektiv. Genom att låta privata entrepre nörer sköta statlig verksamhet 
försäkrade sig staten om reda pengar sam tidigt som förvalt ningen slapp 
organisera verksamheten.40 Tullarna var en stående funk tion som staten 
stundtals arrenderade bort under hela den tidig moderna perioden. Ett 
av de mer lukrativa kontrakten fick över direktören för tullen, Johan 
Ehrenpreus. Han erbjöd sig 1718 att arrendera alla rikets tullar, och 
det följande kontraktet gav överdirektören goda vinster under det år 
som avtalet löpte.41

Ytterligare ett exempel på en halvstatlig inrättning är saltkontoret, 
vilket undersökts av Stefan Carlén. Saltkontoret skapades i mitten av 
1700-talet för att ansvara för att det fanns tillräckligt med salt i riket, 
en vara som var livs nöd vändig för bland annat konservering av mat. 
Verksamheten bedrevs helt och hållet som ett privat företag, men på 
uppdrag av staten. Saltkontoret är därför ett bra exempel på hur staten 
lät privata entreprenörer sköta en statlig verk samhet. Entreprenörernas 
handel med rikets saltreserver visade sig dess utom vara mycket lönsam 
och genererade stora vinster för samtliga inbland ade.42 

Utmärkande för de studier som redovisats ovan är att de rör en 
verk samhet som sköttes på uppdrag av staten. Det handlar om en vara 
eller tjänst som staten var i behov av men inte klarade av att produ-
cera inom ramen för den centrala administrationen. I samtliga fall har 
statsmakten valt att låta privata entreprenörer få avtal på en verksam-
het. Den tidigare forskningen har sålunda undersökt problem som 
gränsar till den här avhand lingen. De redo visade exemplen är emel-
lertid koncent rerade till kortare tids perioder. På det viset får vi en bra 
bild av det aktuella exemplet, men det är svårt att säga något om hur 
vanlig den här organisations formen för drift av statens verk samhet var 
under 1600-talet. 

En slutsats av det ovanstående är att den statsförvaltning som fanns 
runt år 1600 inte klarade av att organisera omfattande administra tiva 
åtaganden. I grund en var det en resursfråga eftersom samhälls förändring-
arna under 1600-talet inne bar att staten behövde mer pengar. För att 
lösa detta användes olika alternativ för att ordna statens verksamhet, 
med målet att effektivare utnyttja de tillgängliga resurserna. I sin enk-
laste form var de möjligheter som stod till buds att antingen driva en 
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statlig organisa tion eller att använda någon form av entreprenad. Denna 
förändring är resultatet av det som kallats övergången från domänstat 
till skattestat och som bland annat beskrivits av Erling Ladewig Pe-
terson. Utvecklingen innebar en maximering av territoriets inkomster 
genom en effektivare organisering av verksamheten, framförallt tydlig 
i Tysk-romerska rikets stater där den ledde till att dessa kom att drivas 
som mindre företag.43 Den ursprungliga förändringen från domänstat 
till skattestat ligger också till grund för det som kallats the new fiscal 
history, som bland annat utvecklat be greppet the fiscal-military state.44

Det betyder att staten under den period som denna avhandling un-
dersöker förändrades från en domänbaserad till en mer komplex och 
mångfacetterad organisation, där flera olika alternativ för organisering 
av verksamhet var möjliga.45 Till exempel menar Aleksander Loit att 
staten under 1600-talet hade två alternativ för att försäkra sig om in-
komster: att själv ekonomisera sina domäner eller att upplåta dem till 
enskilda.46 Bak grunden ser Loit i den för ändring som de europeiska 
staterna genom gick under 1600-talet. Under det föregående århundradet 
var staten till största delen domänbaserad, så till vida att dess inkomster 
i huvudsak var natura produkter från det egna landområdet. Över hela 
Europa utvanns dessa genom att staterna själva drev lantbruk och andra 
typer av verksamheter. Under 1600-talet förändrades situationen när 
utarrendering av statens gods blev den dominerande driftsformen.47 
En liknande utveckling har beskrivits av Maj-Britt Nergård som under 
1600-talet ser en övergång från kronodrift till privat företagsamhet inom 
det svenska bergsbruket.48 Nergård och Loit beskriver utvecklingen av 
den svenska staten under senare delen av 1600-talet då de metoder som 
introducerades vid sekel skiftet 1600 började användas i större skala. 
Lennart Hedberg ger ett exempel på denna utveckling i sin studie av 
hertig Karls hertigdöme i Närke.49 Det ska dock framhållas att det inte 
rör sig om en rätlinjig utveckling, och som Ladewig Peterson påpekat 
var reduktionen i Sverige på 1680-talet ett ex empel på en till bakagång 
till domän staten.50 Hans iakttagelse understryker att det fanns flera 
olika lös ning ar för organiseringen av den tidigmoderna staten.

Den tidigare forskningen har således visat att statens organisering 
av sin verksamhet förändrades under 1600-talet då flera olika drifts-
former blev till gängliga. Framförallt förekom detta i stor skala inom 
den militära admi nistrationen där privata entreprenörer var vanliga, 
och vi har god kunskap om hur dessa fungerade och hur de satte upp 
förband och arméer åt Europas furs tar.51 Däremot vet vi mindre om 
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de olika alternativ som användes inom den ci vila förvaltningen – det 
är i den luckan som den här avhandlingen ska placeras.

Syfte och mål
Avhand lingens syfte är att med postväsendet som exempel förklara varför 
den svenska staten vid olika tidpunkter övervägde olika alternativ, och 
slutligen valde en organi sations form till förmån för en annan. Detta 
medför att jag fokuserar på vilka olika alternativ som presen terades 
samt argumenten för och emot dem. Postväsendet är ett lämpligt 
studieobjekt eftersom det är en orga nisation som etablerades under 
1600-talet och där det hypotetiskt borde gå att finna exempel på olika 
organisa tionsfor mer. 

Avhandlingen har kommit till inom ramen för ett forskningsprojekt 
som handlar om ut vecklingen av med ier och kommunikationer runt 
Östersjön und er 1600-talet.52 En utgångspunkt har varit att posten var 
en tidig modern kom mu nikationsrevolution som innebar genomgri-
pande förändringar i sam hället.53 Samtliga delstudier inom pro jekt et 
behandlar olika delar av post or ganisationen, med särskild ton vikt på 
ekonomi och organisation. Heiko Droste har studerat de lokala post-
mästarna utifrån deras ekonomi och analyserar vilka skäl, ekonomiska 
eller andra, de hade för att bli postmästare. Örjan Simonson har bland 
annat tittat på postväsendets infrastruktur, de bönder som gick med 
posten, och analyserat deras organisation med hjälp av institutionell 
teori. Han förklarar infrastrukturens utformning genom att koppla 
utvecklingen till byråkratisk-politisk respektive kommersiell makt. 
Slutligen har Kekke Stadin under sökt spridandet av nyheter inom 
det kommunikations system som post väsendet skapade under 1600- 
talet.54 Angreppssättet i den här avhandlingen har sin grund i projektets 
kommunika tionsteoretiska ansats, där också ekono miska aspekter på 
posten fått en framträdande plats. Mitt bidrag är konc entrerat kring 
den organisato riska utvecklingen av postens högsta ledning och kom-
p let terar på så sätt projektets övriga studier.55

Jag ska i detalj kartlägga postorganisationen över en längre tids-
period. Det är det långa perspekti vet som gör det möjligt att ge en bild 
av hur verksamhe ten utvecklades och förändrades. I första hand rör 
av handlingen frågor kring varför posten organiserades som den gjorde 
och de förändringar som det innebar. För att förklara de val som gjor-
des ska jag kopp la samman posten med utvecklingen av den svenska 
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statsförvalt ningen i stort och i anslutning till detta utmana den tradi-
tionella bilden av post väsendet som arke typen för ett centralt statligt 
verk. Den svenska posten beskrivs emel lan åt som en i grunden statlig 
verksamhet. Denna bild bör prob lema tiseras och postens organisa-
tionsform bör analyseras.56

Ett vidare mål för undersökningen är att bidra till diskussionen kring 
politisk och administra tiv förändring under tidigmodern tid. Flera 
historiker har be tonat periodens roll i att forma utvecklingen av både 
institutioner och orga nisationer inom det europeiska statssystemet. 
Trots att undersök ningen begränsas både tidsmässigt och rumsligt kan 
resultaten tillämpas också på andra samhällsförändringar. 

Här måste jag säga något kort om ordet post, och hur det används i 
avhand lingen. Ordet kommer ursprungligen från latinets posita statio, 
med vilket avses en station där budbärare bytte hästar. Under 1600-talet 
hade det en skif tande innebörd, men framförallt menades den person som 
transporterade bud ska pet. Att postera var exempelvis detsamma som att 
resa som kurir.57 Ge nom historiens gång har ordet kommit att innefatta 
allt från det organiserade systemet för att skicka information – att skicka 
med posten – till beteckningen på själva för sän delsen – att få post.58 I den 
följande undersökningen används ordet huvud sak ligen i betydelsen av 
ett organiserat postsystem, och som beteckning på den information som 
skickades inom detta system; det bör av samman hanget fram gå vilket 
som avses. I princip menar jag att det inte går att tala om någon post i 
Sverige före 1636, de system som fanns tidigare var snarast budsystem, 
vilket inte utesluter att samtiden betecknade buden som poster. Utöver 
denna användning nyttjas ordet också för sådant som olika poster i rä-
kenskaper och andra företeelser där ordet har en mer självklar innebörd.

Tidigare forskning
Trots att postväsendet varit en självklar del i det svenska samhället i 
snart 400 år är det få historiker som intresserat sig för dess organisa-
tion. Den postforsk ning som finns är oftast av äldre datum och kan 
beskrivas som omfattande när det gäller detaljer men begränsad när det 
gäller teoretiskt och analytiskt djup. De flesta studierna är tillkomna 
under första halvan av 1900-talet och domineras av det då rådande 
nationalistiska perspektivet på statens utveck ling.59 Posten beskrivs från 
starten 1636 som en framgångssaga med det statliga svens ka Post verket 
som ett på förhand givet slutmål.
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Förutom tidsandans nationalism kan post forsk ningens karaktär 
också för klaras med att det mesta har skrivits av före detta anställda 
inom Postverket. De har en tendens att skriva historien baklänges och 
koncentrerar sig på att spåra grunden till 1900-talets nationella post-
system. Främst inom denna äldre tradition står postmästare Teodor 
Holm, som publicerat Sveriges allmänna post väsen i sammanlagt nio 
band.60 Med avstamp i preludierna till förordningen från 1636 beskriver 
han postens utveckling fram till 1718. Han betonar hur postväsendet 
utvecklades till det ärofulla statsverk som han själv tjänat, och de stat-
liga ämbetsmännens nit lyfts fram, till exempel den postmästare som 
1657 prövats hårt genom att han fått lägga ut pengar åt postkontoret. 
Holm konkluderar: ”hur skulle vi i våra dagar te oss, om vår trohet 
blefve satt på en tiondel så hårdt prof, som man då för tiden tålmodigt 
kunde bära?”.61 Den stora fördelen med Holms arbete är hans empiriska 
insatser. Han ger en detalj erad skildring av postverksamheten och han 
har varit mån om att försöka ge en så komplett bild som möjligt av 
stormaktstidens postväsende.

Förutom Teodor Holm ska historikern Nils Forssell framhållas. Fors-
sell ansvarade för att skriva ett jubileumsverk till postens 300-årsjubi-
leum 1936.62 Liksom de flesta andra som intresserat sig för det svenska 
postväsendet bygger han mycket på Holms empiri men fortsätter sin 
undersökning till 1936. Posten beskrivs genomgående som det stolta 
statliga verket – och verket i fråga beställde också Forssells bok. Ut-
över Holms och Forssells arbeten finns det för svensk del ett antal mer 
begränsade studier av olika delar av postverk samheten. Bland de äldre 
forskarna har Paul Gerhard Heurgren skrivit om militärposten och om 
postdiligenstrafik. Dessutom har Johannes Rudbeck och Ernst Grape 
bidragit med böcker om sjöpostförbindelser och om biografiska data 
rörande postmästarna.63

Merparten av den äldre postforskningen består således av detaljerade 
och noggranna redogörelser för den postala organisationen, domine-
rade av materi al insamling och publicering av källor. Perspektivet är 
genomgående från ovan med statens göranden i centrum. Belysande 
är Holms beskrivning av posten som naturligt knuten till det kungliga 
kansliet. För Holm var det så självklart att postväsendet organiserades 
av staten att ”[d]et dåtida postväsendets samhörig het med kansliet är 
lika naturlig som antennernas samhörighet med en skal bagge”.64 Även 
denna studie utgår från ett ovanifrånperspektiv genom att den tar staten 
som utgångspunkt för analysen. Men posten tjänar här som exempel 
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på hur den svenska staten fungerade under 1600-talet och antas kunna 
säga något om hela den civila förvaltningen. 

Få historiker har intresserat sig för posten under de senaste årtion-
dena.65 Ekonom historikern Mats Bladh har med ett historiskt perspek-
tiv skrivit om avregler ingen av postmonopolet på 1990-talet. Han har 
analyserat den tidiga post historien med hjälp av ekonomisk teori och 
begreppet ”naturligt monopol”. När kostnaden för att utföra en tjänst 
blir mindre, allt eftersom fler personer nyttjar den, skapas ett naturligt 
monopol. Eventuella konkurrenter klarar inte av att konkurrera med 
monopolisten, eftersom denne kan sätta lägre priser till följd av sin 
stora volym. Enligt Bladh skedde detta med postväsendet eftersom 
staten lyckades samla all brevkorrespondens i det nya systemet.66 Mats 
Bladhs un der sökning har visat en möjlig väg för att studera framförallt 
postens ekonomi, och hans användning av ekonomisk teori har inspire-
rat denna studie. Hans analys av den tidigmoderna perioden bygger 
emellertid på sekundär material, främst Holms och Forssells böcker, 
och min avhandling bidrar med en empirisk undersökning, samt med 
ett annorlunda val av teori, varom mer nedan.

Ett antal studier av posten under 1600-talet har som nämnts ge-
nomförts i anslutning till det forskningsprojekt inom vilket denna 
avhandling skrivits. Örjan Simonson har bland annat analyserat hur 
snabbt brev och information trans portera des inom det svenska Öster-
sjöväldet under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet.67 Postens 
viktigaste tjänstemän, postmäst arna, har under sökts av Heiko Droste. 
Han har kopplat postmästar nas för sörjning till det större problemet 
med avlöningen av statens tjänstemän i allmänhet.68 Ett närliggande 
nordiskt exempel på postforskning med bredare perspektiv är Sune 
Christian Pedersens undersökning av det danska postspiona get. Pe-
dersen använder posthistoria för att beskriva det danska enväldets 
övervakning av sina invånare. Genom att kontrollera innehållet i pos-
ten bemötte de danska kungarna eventuella hot mot kungamakten.69

Internationella studier
En internatio nell utblick bekräftar att den svenska forskningen följt 
ungefär samma trender som den europeiska.70 Den är till övervägande 
del en admi nist rativ historie skrivning som strävar efter att beskriva 
uppkomsten av det nationella. Ludwig Kalmus skrev sin Weltgeschichte 
der Post 1937 men frånsett den har de flesta studier varit nationellt 
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inriktade.71 Det nationella pers pektivet tar sig uttryck i att de flesta 
arbeten handlar om det som i dag är nationen.72 Två exempel är de 
senaste posthistoriska verken från Danmark och Norge, som båda har 
tyngdpunkten på utvecklingen av ett nationellt ämbets verk.73 Per-
spektivet påminner om det svenska, där Finland endast berörs kortfattat 
av både Holm och Forssell, trots att det var en del av det svenska riket. 
Den finska post historien, från 1600-talet och framåt, har istället skrivits 
av finska histor iker. Bland annat gavs det ut ett omfattande arbete i 
samband med postens 300-årsjubileum i Finland 1938. Perspektiven 
liknar de som före kommer i den svenska litteraturen.74 Motsvarande 
kan sägas om de tidigare svenska pro vinserna runt Östersjön. I dessa 
områden utveck lades posten delvis efter andra linjer än i det egentliga 
Sverige. Av den anledningen saknas områdena oftast i redogörelser över 
den svenska posten, men det finns en förhållandevis livaktig forskning 
som under sökt postens tillkomst också där. Framförallt i Baltikum har 
det på senare år gjorts flera arbeten av kartläggande karaktär rörande 
posten under 1600-talet.75

Ett annat gemensamt drag inom postforskningen, både interna-
tionellt och i Sverige, är att mycket arbete koncentrerats till mindre 
detaljstudier. Tyngd punkten i dessa ligger på materialinsamling, och 
det är ovanligt att posten problematiseras och sätts in i den vidare kon-
texten och samhällets utveckling i stort.76 Ett undantag som är värt att 
notera är Wolfgang Behringers studie av posten i Tysk-romerska riket. 
Behringer menar att postens tillkomst fick så genomgripande följder 
att den ska betraktas som en kommunikations revolution.77 Denna 
skiljer sig från andra historiska revolutioner, främst genom att den inte 
beror på någon teknisk uppfinning som driver utvecklingen framåt, 
vilket var fallet med ångmaskinen eller järnvägen.78 Istället handlar det 
enligt Behringer om en organisatorisk förändring i form av införandet 
av ett stafett system för trans porten av post. Detta synsätt skiljer sig 
från en forsk ningstradition som under strukit tekniska framsteg, och 
då framförallt tryckpressen, som revolutio nerande inom tidig modern 
kommunikation. Vissa historiker har betonat tryckpressens bety delse 
för en informationsrevolution och menat att tryckpressen spelade en 
avgörande roll för hur infor mation kom att spridas.79 Ett genomgå-
ende tema för denna forskning är att den betraktar postsystemen under 
tidigmodern tid som otillförlitliga och menar att deras funktion inte 
förbättrades förrän 1800-talets tekniska uppfinningar effek ti viserade 
brev transporten.80 Den här avhandlingen ligger närmare Behringers 
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perspektiv, och i likhet med honom ser jag posten under tidigmodern 
tid som en fråga om organisationsutveckling.

En forskningsinriktning som gränsar till posthistoria är presshistoria. 
Histo riker som intresserat sig för detta område tangerar post forskningen 
i det att postens infrastruktur var grundläggande för hur information, 
nyheter och tidningar spreds. Behringer har exempelvis betonat postens 
anknytning till tidnings väsendet.81 En spännande studie är Stéphane 
Haffemayers under sökning av den parisiska tidningen La Gazette Re-
naudot mellan åren 1647 och 1663. Haffemayer har undersökt date-
ringen av nyheter i tidningen och gjort kvantitativa analyser av varifrån 
nyheter och information kom till Paris. På det viset kan han ge en bild 
av hur nyheter och information spreds i västra Europa, samtidigt som 
han betonar sambandet mellan posten och pressen.82 En studie som 
går i samma riktning är Kekke Stadins undersökning av modenyheter 
och deras spridning till Sverige. Hon visar att modebilder från Europa 
spreds till Sverige genom regel bunden postgång.83

Den tidigare forskningen kring tidningarnas uppkomst är omfat-
tande. Kort kan sägas att svenska presshistoriker har berört posten som 
grunden för tid ningarna under 1600- och 1700-talen, men endast 
flyktigt.84 Postens betydelse för informationsspridningen framhålls, 
men mer än så blir det sällan. Posten är en organisation som tas för 
given och som ganska ofta nämns i förbigående. Detta antagande lig-
ger till grund för hur post väsendet beskrivs av många historiker och 
det är sällan som postens inrättande och hur den påverkat sam hälls -
utvecklingen diskuteras.

I några studier har posthistoria använts för att ge större perspektiv på 
historien. Ett berömt exempel är Fernand Braudels bok om Me delhavet. 
Braudel använder post systemen som ett mått på Medelhavs världens 
storlek och diskuterar de problem och möjligheter som post förbindelser 
gav.85 I Braudels efterföljd har Geoffrey Parker använt sig av posten för 
att be skriva Filip II och hans regering. Den spanske kungen kunde förlita 
sig på ett väl utbyggt postsystem och en kontinuerlig tillgång till den 
senaste informatio nen.86 Ytterligare ett exempel på hur posthistoria kan 
användas för att komp lettera, och säga något om annat än bara själva 
posten, är Jean Meyers under sökning av förbättrade kommunikatio ner. 
Meyer beskriver hur utbygg naden av vägar, och implicit posten, föränd-
rade den rumsliga uppfattningen av Europa under tidigmodern tid.87
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Statsbildning och statsorganisering
Merparten av den litteratur jag hittills har diskuterat handlar om den 
byråkratiska och administra tiva ut vecklingen. Mycket av den tidigare 
forsk ningen kan därför associeras med studier av stats bildning under 
tidig modern tid. Det är en forsknings inriktning som fokuserar på 
centralise ringen av resurser och de konsekvenser det fick för maktut-
övningen, både inom och utom riket. Statsbildningsprocessen tog sin 
början under 1500-talet, då Europa bestod av ett lapptäcke av olika 
territorier. Charles Tilly har karak täriserat det som att Europa under 
de senaste tusen åren bestått av ett för vånansvärt stort antal olika stats-
former, såsom stadsstater och områden kon trollerade av militärt starka 
grupper.88 Med början ungefär år 1500 förändrades detta successivt och 
från att ha bestått av många och vagt åtskiljda områden trädde istället 
en mer avgränsad och strukturerad form av stat fram. Små medeltida 
kungadömen ersattes av starka furstestater med tydliga gränser, och 
regenterna blev mäkt igare i takt med att deras arméer växte. Detta 
möjliggjordes i sin tur genom att skattesystemen effektiviserades och 
resursuttaget ur det egna territoriet kunde användas för att stärka den 
egna makten. Allt som en del i en växande byråkrati och förvaltning 
för ett effektivt styre av stats ter ritoriet. Fram trädde staten som den 
starka representanten för territoriet.89

De flesta historiker är överens om att krigen under tidigmodern tid 
spelade en avgörande roll för statens utveckling. Under 1500-talet och 
början av 1600-talet blev Europas arméer större, samtidigt som krig-
föringen förändrades.90 När antalet män i vapen blev fler ökade kostna-
derna för att betala arméerna, och jämfört med tidigare krävdes enorma 
summor pengar. Under perioden 1500–1800 skedde därför en gradvis 
förskjutning i riktning mot mer centrali serade stater. Den förskjutningen 
innebar bland annat att statens förmåga att mobilisera resur ser, främst 
genom effektivare skatter, avsevärt ökade. Krigets krav omformade 
maktstruktu rerna. Utveck lingen gick i riktning mot ett våldsmonopol 
från härskarens sida och en förvalt ning skött av professio nella byråkra-
ter.91 Också postväsendet omfattades av dessa tendenser och dess byrå-
kratisering skedde i samklang med övriga delar av stats  förvaltningen. 

Även om jag anser att ett statsbildningsperspektiv kan vara fruktbart 
för en under sökning av posten under 1600-talet, ser jag också ett an-
tal problem med modellen. För det första tenderar både den tidigare 
postforskningen och den omfattande litteraturen om statsbildnings-
processer att beskriva utvecklingen som linjär. Trots att flera historiker 
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på senare tid betonat variationer i stats bildningen är det fortfarande 
vägen mot enhetsstaten, i förlängningen den moderna national staten, 
som beskrivs i mycket av forskningen.92 Detta är en av de saker som 
jag vill problematisera i den här undersökningen.

För det andra leder en studie av statsbildningsprocessen fel i mitt fall 
eftersom det är en process som rör själva utmejslandet av staten som 
aktör på den politiska arenan. Det är en förändring som jag anser var klar 
när 1600-talet började. Huvudaktörerna inom politiken var inte längre 
enskilda personer, utan just staten som en politisk sammanslutning. 
Jag vill istället markera ett organise rings perspektiv för de förändringar 
som skedde efter år 1600. Då handlade det inte längre om huruvida 
det skulle bildas stater, eller på vilket sätt det skulle ske. Utvecklingen 
rörde snarare organiseringen av de stater som hade bildats, och i den här 
undersökningen förutsätts det att en statsbildning redan hade ägt rum. 
Den stat som kunde bygga upp en effektiv förvaltning, vilket inkluderar 
en organiserad militärmakt, hade då förutsätt ningar att expandera, på 
be kostnad av sina konkurrenter. Det var under det tidiga 1600-talet 
långt ifrån klart vilka stater som skulle bli dominerande, eller för den 
delen överleva.93 Att stater tillkommer eller för svinner ändrar inte det 
faktum att det efter 1600 främst var organiseringen av staten som ledde 
till framgång eller undergång. Det är i denna senare statsorganise ring 
som jag ser post väsendets tillkomst.

Posthistoria är sålunda ett ämne med flera förgreningar och med 
det många möjliga infallsvinklar för en historisk undersökning. En 
slutsats av redogörel sen ovan är att merparten av postforsk ningen, 
både i Sverige och internatio nellt, huvudsakligen består av omfångsrika 
deskrip tiva verk och av stu dier som fokuserat på detaljer under kortare 
tidsperioder. När det gäller under sök ningar av statens organisering är 
det studier av militären som domi nerar. Det är tydligt att det finns en 
lucka inom den tidigare  forskningen vari denna avhandling kan place-
ras. Vår kunskap är dessutom o full ständig om hur den svenska staten 
sett över hela 1600-talet använde sig av or ganisationsförändringar, dels 
för att utvinna resurser, dels för att styra riket. 

Genomgången ovan har visat att det under kortare tidsperioder fanns 
ett stort inslag av olika organisationsfor mer. Både privata entreprenader 
och arrange mang ordnade av staten har vid olika tillfällen valts som lös-
ning på de organisatoriska problemen. Av den anledningen är det rimligt 
att tro att också postväsendets organisation växlade under 1600-talet och 
att olika organisa tionsfor mer före kommit. Slutsatsen gör det angeläget 
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att analysera de val av organisa tionsform som beslutsfattarna gjorde, 
med målet att förklara både postens och statens organisationsformer 
under stormaktstiden. För att genom föra en sådan undersökning är 
det nöd vändigt att studera en längre tidsperiod.

Frågor
Det tidigare presenterade syftet, att med post väsendet som exempel 
förklara varför den svenska staten vid olika tidpunkter övervägde olika 
alternativ, och slutligen valde en organi sations form till förmån för en 
annan, har brutits ner till ett antal konkreta historiska problem. Föl-
jande frågor har styrt denna un dersökning:

• Hur var det svenska postväsendet organiserat under stormaktstiden 
och vilka olika organisationsformer förekom? 

• Varför växlade staten mellan olika organisationsformer och vilka 
fördelar och nackdelar fanns det med de olika alternativen? 

• Vilka konsekvenser får svaren på frågorna ovan för vår bild av hur 
den svenska staten under 1600-talet organiserade sin verksam het?

Teoretiska perspektiv
Den här bokens huvudsakliga uppgift är att un dersöka postens olika 
organisationsfor mer under 1600-talet. Däref ter vill jag förklara varför 
den svenska staten valde en av dem till för mån för en annan. Valet mel-
lan olika alternativa organisationer måste då pro ble m atiseras, något som 
historiker sällan har gjort. Företags ekonomer har däremot intresserat 
sig i stor ut sträckning och gett flera förklaringar. Jag ska använda en 
teoretisk modell som är inspirerad av företags ekonomisk teori.

Med tanke på att företagsekonomiska studier ofta analyserar nu-
tida företag kan det ifrågasättas om det går att använda modern orga-
nisations teori för att analysera 1600-talets samhälle. An grepps sättet är 
em ellertid inte nytt, och tanken att delar av den tidigmoderna staten 
kan jäm föras med moderna företag har av och till före kommit inom 
historievetenskapen. Bland annat beskrev Fritz Redlich de tyska fur-
starna under 1500-talet som företagsledare i spetsen för sina respekti ve 
territorier. En annan klassisk text är national ekonomen Joseph Schum-
peters artikel Skattestatens kris, där han presenterar en teori om hur och 
när den moderna staten kom till. För Schumpeter är entreprenören 
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central, ett tema som också är uttalat i Redlichs arbete om de militära 
entreprenörerna. Maj-Britt Nergård använde Schumpeters entre prenörs-
begrepp för sin under sökning av den svenska järnhanteringen under 
tidigmodern tid. Vidare beskrev Lennart Hedberg i sin studie av hertig 
Karl, inspirerad av bland annat Redlich, hertigen som företagare med 
beskattnings rätt, en roll som han delade med andra samtida furstar i 
Europa. Ytterligare ett exempel är Birgitta Odén, som skrev att Gustav 
Vasa och hans samtida tyska furstekollegor ”framträdde i ökad utsträck-
ning som före tagare”.94

En mer explicit koppling till modern organisationsteori gjorde Jan 
Glete, som beskrev hur den tidigmoderna svenska staten konstruerade 
kom plexa organi sationer för att effektivisera sin verk samhet. Framförallt 
vidareutveck lade han Frederic C. Lanes diskussion om tidig moderna 
stater som vålds säljande företag.95 Glete var också influerad av William 
H. McNeills studie av teknologi och krig föring i Europa. McNeill har 
diskute rat hur administratio nen av krigsmakten i Europa var beroende 
av olika privata entreprenörer och entreprenadlösningar.96 Mats Hal-
lenberg har som tidig are nämnts studerat skatte förpaktningen i Sverige 
under början av 1600-talet och fogdeförvalt ningen under 1500-talet, 
hans teoretiska ansats påminner om den som finns i denna bok.97 

Ett antal historiker har således liknat den tidigmoderna staten vid 
ett företag. Att också analysera staten med hjälp av teorier som har 
utvecklats för analyser av ekonomisk organisering är både rimligt och 
genom förbart. Av handlingen placeras i ett etablerat forskningsfält, där 
modern ekonomisk teori används för att förklara 1600-talet.98

Hierarkier och marknader
När posten skulle inrättas 1636 hade förmyndar regeringen att ta ställ-
ning till hur den skulle organiseras. I sin enklaste form kunde de välja 
mellan en statlig organisa tion eller att använda någon form av entre-
prenad. Inom ekonomisk teori brukar alternativen benämnas hierarki 
respek tive marknad. I den hierarkiska orga ni satio nen är det huvud-
mannen, i vårt fall staten, som leder och kontrolle rar organisationens 
drift och resurser, samt anställer personal som utför olika upp gifter. 
General posträtten som dömde postmästare Hultman i Örebro är med 
sina regler, förordningar och ämbets män ett exempel på en hierarki. 
I en mark nads organisation fungerar det tvärtom. Där köper staten 
de tjänster eller pro dukter som behövs från en eller flera aktörer på 
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marknaden. Ett exempel är re kry teringen av militära förband under 
1630-talets krig, då staten istället för att rekrytera, utrusta och försörja 
soldater köpte färdiga regementen nere på kontinenten.

En central fråga för den här undersökningen är vad som avgör 
huruvida den ena eller den andra organisationsformen införs. En 
förklaring har lagts fram av företags ekono men Ronald H. Coase och 
vidareutvecklats av hans kollega Oliver E. Williamson.99 Dikotomin 
mellan hierarkin och marknaden är grunden i Williamsons teori 
om transaktions kostnader, där ut gångspunk ten är att det uppstår 
kostnader i samband med organisering av ekono misk verk sam het.100 
Teorin betraktar marknaden och hierarkin som olika alter nativ för 
att organi sera en verk samhet, alltså att samordna dess trans aktioner. 
Bakgrunden står att finna i den orga ni sa tions forskning som vuxit 
fram sedan 1970-talet.101

En transaktion är en övergång mellan två olika arbetsuppgifter och 
kan illu streras med ett exempel från posten. För att skicka ett brev mel-
lan Stockholm och Göteborg krävs det att flera olika uppgifter genom-
förs. Brevet ska tas emot på postkontoret och packas i postsäcken som 
postbudet ska transpor tera. Däref ter ska postbuden stanna till i varje 
större stad, där postsäcken ska öppnas på det lokala postkontoret, varpå 
samma procedur upprepas. Det ska alltså utföras en hel del övergångar 
mellan olika uppgifter innan brevet kom mer fram till Göteborg. Dessa 
övergångar måste kontrolleras och regleras så att de genomförs korrekt, 
något som kostar pengar för den som an svarar för verksam heten.102 Det 
är kontrollen av transaktionerna som genererar transak tions  kostnaderna: 
utgifter för planering, över vakning och anpassning av verk sam he ten, samt 
för att förhandla fram olika typer av överenskommelser.103

Transaktionskostnader är också de kostnader som uppstår när de 
som driver en organisation av något slag måste skaffa sig kunskap om 
hur verksam heten ska skötas. Ledningen måste också ordna personal, 
alternativt skaffa sig underleverantörer som kan leverera varor eller tjäns-
ter till organisationen. Dessutom måste verksamheten regleras genom 
att olika bestämmelser och rikt linjer arbetas fram och implementeras. 
Slutligen måste ledningen för orga nisationen kontrollera att de åtgärder 
som vidtagits efterföljs och fungerar, och det kostar pengar. Översatt 
till 1600-talet och posten rör det sig om övervakning och kontroll av 
postorganisationen, ut färdandet och upprättandet av nya tidtabeller, 
förord ningar etcetera. I det inledande exemplet med post mästare Hult-
man tvingades general posträtten sammanträda och utreda förseel sen, 
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och senare togs frågan upp av kansli kollegiet. Allt detta skapar trans-
ak tions kost nader. Williamsons huvudtes är att orga ni sa tionen, eller 
företaget, alltid strävar efter att minimera sina trans aktions kostnader 
genom att välja den mest effektiva organisations formen.104

Valet mellan marknaden och hierarkin knyter an till en långvarig 
och fortgående diskussion: hur ska staten bäst använda sina resurser? 
Här är det relevant att återknyta till den diskussion som fördes tidi-
gare om hur de europeiska staterna under tidigmodern tid fick nya 
alternativ för att organisera sin verksamhet. Bland annat är Aleksander 
Loits påvisande att staten under 1600-talet kunde välja mellan att själv 
ekonomisera sina domäner och att upplåta dem åt enskilda personer 
av betydelse.105 En sådan tudelning av statens val möjligheter påmin-
ner om Williamsons dikotomi och den allmäneuropeiska förändring 
som enligt tidigare forskning kan tolkas som ett skifte från hierarki till 
marknad – där den tidigare domänstaten är en hierarki och 1600-talets 
arren den förs till marknaden. 

Begreppet marknad är delvis anakronistiskt för det tidigmoderna 
samhället, och när Williamson tänker på marknaden menar han den 
fria konkurrens som innebär att en företagsledare kan välja fritt mel-
lan underleverantörer och kunder. Så var inte fallet under 1600-talet 
och begreppet riskerar att leda tanken fel. Både Loit och Nergård har 
framhållit att det skedde en förändring under 1600-talet då det upp-
kom flera olika alternativ till statlig drift. En undersökning av statens 
organisation måste med nödvändighet benämna dessa alternativ på 
något vis. För att beskriva dem används i det följande begreppet entre-
prenad, därför att det bättre än marknad fångar 1600-talets alternativa 
organisationsformer. Både hierarkin och entre pre naden innefattar flera 
olika typer av driftsformer, vilka kan ställas samman i en enkel tablå.

Tablån bygger på min egen undersökning av postväsendets organisation och på 
den upp delning av statens alternativa driftsformer som finns i Loit 1975, s. 233.

Hierarki Entreprenad
• Statens egen drift • Utarrendering
• Anordning till olika ändamål • Privilegium på särskild verksamhet
• (främst det militära • Förläning och donation
• indelningsverket) • Köp av tjänsten eller produkten
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Tablån visar den mångfald av olika driftsformer som staten hade att 
välja mellan under 1600-talet. Hierarkin bygger på att staten använder 
sin rätt att beskatta eller befalla, medan en entreprenad innebär att staten 
köper en tjänst eller vara, vilket regleras genom kontrakt eller annan 
överenskommelse. En viktig iakttagelse är att flera av alternativen går 
in i var andra och blir bland former som kan sägas befinna sig mellan 
hierarki och entreprenad. De båda be grepp en ska därför förstås som 
ideal typer, placerade i vardera änden av en skala över hur organisationer 
kan vara organiserade. 

När det gäller entreprenad ska det också förtydligas att de personer 
som drev verksamheten gjorde det under statens kontroll, antingen 
genom någon form av privilegium eller helt enkelt genom det ekono-
miska tvång som 1600-talsstaten stod för. En sådan organisationsform 
framträder tydligt i till exempel de handelskompanier som med statliga 
privilegier bedrev fjärrhandel under 1600-talet. György Nováky har i 
sin studie av Svenska Afrikakompaniet framhållit att de statliga pri-
vilegierna var grunden för hela verksamheten.106 Det är också viktigt 
att komma ihåg att de personer som erhöll entreprenad var samhällets 
traditionella elitgrupper, framförallt adeln och de mer välbeställda 
borgarna.107 Det var de som hade maktmedel att extra hera skatter och 
resurser ur lokalsamhället, mot att de fick privilegier eller andra be-
löningar av staten.108 Ett bra exempel är de lokala postmästarna, som 
under 1600-talet installerades i städerna. Dessa personer fick en central 
roll i lokalsamhället och kunde, förutom sin officiella roll som statens 
postmästare, också skaffa sig andra ekonomiska fördelar.109

Situationen var liknande i den centrala statsförvaltningen, där hu-
vudsakligen adeln befolkade toppositionerna inom de olika kollegierna. 
Mirkka Lappalainen har visat hur adelns släkt förhållanden påverkade 
sammansättningen, och beslut en i Bergskollegium under 1600-talet 
och hennes studie är ett tydligt exempel på en statlig organisation där 
både entreprenad och hierarki finns represente rade. De adelsmän som 
sattes att leda Bergskollegium hade ett dubbelriktat intresse: dels för 
stats hushållningen som sådan, dels rent privat ekonomiskt eftersom de 
investerade kapital i bergsnäringen och förvänt ade sig avkastning.110 
Även Maj-Britt Nergård har påvisat hur de tidigmoderna entrepre-
nörerna inom bergsbruket var personer i statens ledning, exempelvis 
inom riksrådet.111 För att åter tala med Joseph Schumpeter: ”den tidens 
organisatoriska former förenade både det som vi i dag hänför till det 
offentliga och det som vi i dag hänför till det privata”.112
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I fortsättningen väljer jag alltså att tala om entreprenad istället för 
marknad. Begreppen är naturligtvis inte utbytbara i Williamsons teori, 
men som kommer att framgå ska teorin om transaktionskostnader an-
passas för att kunna an vändas i en 1600-talskontext. Utgångspunkten 
för avhandlingens definition av entreprenad begreppet är därför de för-
ändringar som statens verksamhet genomgick vid 1600-talets början, 
då makt och resurser samlades i byråkratiska organisatio ner.113 För att 
driva dessa organisationer anlitades både enskilda entre prenörer och 
statliga ämbetsmän, och i realiteten blev organisations formen i vissa 
fall varken entre prenad eller hierarki. Istället handlar det ofta om olika 
entreprenad lösningar med mer eller mindre inflytande av staten, ungefär 
som i fallet med Bergskollegium. De tidigare nämnda tull arrendena, 
skatte arrendena och sal petersjuderierna är ytterligare exempel på hur 
den svenska staten under tidig modern tid använde entreprenader för 
att organisera sin verksamhet.

I den följande studien kallar jag det hierarki när stat en själv orga-
niserar en verksamhet, här primärt post vä sendet, och entrepre nad när 
enskilda personer, i en annan roll än som statliga ämbetsmän, driver 
hela eller delar av samma verk sam het. 

Teorin om transaktionskostnader
Valet mellan marknad och hierarki är utgångspunkten i Williamsons 
teori. Enligt honom avgörs valet teoretiskt av vilket av alter nati ven 
som genererar lägst transaktionskostnader. Men vad är det som gör att 
det skapas kostnader överhuvud taget? Om det vore självklart vilken 
organi sationsform som var bäst, skulle beslutsfattare enkelt välja det 
alternativ som var effektivast för en given uppgift. Så är inte fallet, 
och en analys av trans aktionskostnader kan hjälpa oss att förstå varför. 
Till skillnad från många andra ekonomiska teorier ställer nämligen 
transaktionskostnadsteorin mänskligt beteende i centrum. Det är 
ett an grepps  sätt som passar bra för historiska undersökningar, vilka 
ofta handlar mycket om mänskligt handlande. Williamson har pekat 
ut två mänskliga beteende mässiga egenskaper som påverkar valet av 
organisationsform.

Den första är opportunism: det går inte att utesluta att människor 
agerar av egenintresse. Det betyder att beslut om organi sationsform 
fattas med tanke på personlig vinning för besluts fattaren.114 Det klas-
siska exemplet på opportunism är de råd som Niccolò Machiavelli ger 
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i Fursten, där han uppmanar suveräna härskare att bryta sitt ord om 
det gynnar dem själva:

En klok furste kan följaktligen inte och bör inte hålla ord, när detta 
är till skada för honom och när de skäl som förorsakande hans löften 
inte länge är för handen. Om alla människor var goda skulle denna 
föreskrift inte vara riktig, men eftersom människor är onda och inte 
ordhålliga mot dig behöver du inte vara ordhållig mot dem.115

Den andra beteendemässiga egenskapen är begränsad rationalitet: män-
niskor agerar rationellt men är be gränsade av den tillgängliga informa-
tionen. Även om ledningen för en verk samhet har försökt gardera sig 
mot opportunism genom att ingå olika överenskommelser, kommer 
dessa av naturen att vara otillräckliga. Skälet är helt enkelt att det inte går 
att ha fullständig information i något sammanhang, och att alla beslut 
till följd av det är fattade på bräcklig grund.116 Ett historiskt exempel 
är Filip II:s agerande i samband med den spanska armadans anfall mot 
England 1588. Kungen var helt övertygad om att han hade all tillgänglig 
information inför anfallet när han försökte styra operationen från sitt 
kontor i Madrid, något som framförts som en av förklaringarna till att 
det spanska anfallet misslyckades.117

Opportunism och begränsad rationalitet ligger till grund för hur 
människor handlar, och det är framförallt dessa egenskaper som leder 
till att transak tions kostnader uppstår – verksamheten behöver helt enkelt 
övervakas. Ifall det inte vore för begränsad rationalitet och oppor tu nism 
skulle det inte finnas något att analysera. Utan opportunism skulle det 
vara lätt att styra människor med hjälp av regler, men eftersom oppor-
tunism inte kan uteslutas måste alla överens kommelser övervakas.118 I 
fallet med begränsad rationalitet säger det sig själv att det är orimligt att 
ha korrekt och fullständig information om allting. Alla organisatoriska 
problem, såväl ekono miska som strukturella, bygger enligt Williamson 
på dessa två egenskaper.119

I traditionell williamsonsk transaktionskostnadsanalys är det 
opportu nism och begränsad rationalitet som gör att det uppstår 
transaktions kostnader. Egenskaperna avgör dock inte kostnadernas 
storlek och inte heller valet av organi sationsform. Istället är det ett 
antal variabler i övergången mellan olika arbets uppgifter som påverkar 
storleken på kostnaderna och som be stämmer om verk samheten ska 
ordnas på det ena eller andra sättet. I sina arbeten har Williamson 



37

utgångspunkter

identifierat ett antal sådana variabler, varav jag ska använda mig av  
två.

Den första är transaktions frekvens: antalet gånger som en och samma 
transaktion genomförs. Ju fler gånger samma sak kan göras inom sam-
ma organisation, desto lägre blir transaktionskostnaderna. Det beror 
naturligtvis på att behovet av över vakning och anpassning minskar i 
takt med att de inblandade parterna får rutin på vad som ska göras.120 
Ett närliggande exempel är skapandet av ett post system. I takt med att 
brevmängden ökar och posten transporteras flera gånger varje vecka, 
förenklas och automatiseras verksam heten. En av postens stora fördelar 
är att genom ökad transaktions frekvens dra till sig fler och fler brev, 
och på så vis fördela transaktions kostnaderna på fler försändelser.121

Den andra variabeln är tillgångsspecificitet. Det är det begrepp som 
Williamson utvecklat utförligast och som han fört fram som den va-
riabel som påverkar transaktions kostnaderna mest av allt.122 Han har 
delat upp begreppet i sex und ergrupper och resonerat kring hur dessa 
påverkar valet av orga nisationsform.123 Här räcker det att redogöra för 
det grundläggande i be greppet: i vilken om fattning en tillgång får ett 
mindre värde för organisationen om den används till något annat än 
vad den införskaffades till. Förutom rent fy siska saker, som exempelvis 
maskiner, inkluderas även investeringar i färdighe ter och kunskap, båda 
viktiga för den som vill organisera ett post system.124

Ett exempel kan förtydliga betydelsen av begreppet. För att ett 
postsystem ska fungera krävs det att medarbetarna vet vad de ska göra 
och att de känner till och förstår regelverket. Genom att utfärda nya 
instruktioner och förord ningar försökte staten under 1600-talet utbilda 
postpersonalen. I takt med att transaktionsfrekvensen ökade blev det 
nödvändigt att postmästarna visste vad som ålåg dem och på vilket sätt 
de skulle utföra sitt arbete. En välutbildad postmästare är en tillgång 
för postväsendet, eftersom han effektivt utför de transaktioner som 
förknippas med hans arbete. När transaktionsfrekvensen ökar bidrar 
den högre tillgångsspecificiteten till att sänka transaktionskostna derna. 
En outbildad person riskerar att missa delar av arbetet, såsom Johan 
Hultmans vikarie gjorde i Örebro 1716, och lägre tillgångspecificitet 
innebär kraftigt ökade transaktionskostnader.125

Med hjälp av variablerna transaktionsfrekvens och tillgångs specificitet 
går det att bedöma en organisations effektivitet. Driften av organisatio-
ner är enligt Williamson en kamp för minskade trans aktions kostnader, 
och de är lägst antingen för entreprenad eller för hierarki. För den som 
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vill ana lysera valet mellan de båda alternativen rekommenderar Willi-
amson en jäm förande under sökning av de olika alternativ som står till 
buds. Om det införs en ny organisations form tyder det på att den blev 
billigare än den gamla. Jämförelsen mellan olika organisationsformer är 
således central för analysen, inte att räkna ut exakta kostna der i kronor 
och ören, något som i stort sett är omöjligt.126

Märk väl att de faktiska produktions kostnaderna inte ingår i 
transaktions kostnaderna, eftersom teorin ser organisationen som en 
lednings struktur snarare än som en produk tions enhet. I och med det 
är den rådande organisationen endast ett av flera möjliga alter nativ för 
hur verksamheten kan drivas.127 Som jag ser det pekar Williamson ut 
ett viktigt under  sökningsobjekt när han betonar organisationens funk-
tion som en led nings struktur. Det kan förklaras i en enkel modell över 
postväsendets olika organisationsnivåer under 1600-talet: 

Nivå 1 Statsstyrelsen och Kungl. Maj:t och förmyndare

Nivå 2 Postledning och överpostdirektör med föregångare

Nivå 3 Postkontoren i städerna och lokala postmästare

Nivå 4 Transporten av breven och postbönderna

Den här avhandlingen under söker de två översta nivåerna och de be-
slut som fattas och förändringar som sker där – det är post ledningen 
som står i centrum, tillsammans med beslutsfattarna i den svenska 
tidigmoderna staten.

Motivet till en sådan avgränsning, som innebär att hela organisatio-
nen inte tas med, är knutet till avhandlingens syfte: att ge svar på varför 
den svenska staten vid olika tidpunkter övervägde olika alternativ, och 
slutligen valde en organi sations form till förmån för en annan. Dessa val 
görs framförallt på nivå 1, och delvis på nivå 2. Avgränsningen stöds 
också av att det är själva den fysiska stats orga nisationen som står i fokus 
och att det är statens organisato riska hand lande, genom  fört av dåtidens 
besluts fattare, som ska undersökas.128 Nivå 3 och 4, vad som kan kall-
las verkstadsgolvet i postfabriken, finns endast med i fram ställningen 
som illust rationer eller kom plement till den huvudsakliga analysen.
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Kritiska hänsyn
Den teori om transaktionskostnader som presenterats ovan är Oliver E. 
Williamsons ursprungliga variant. Anledningarna till att jag valde denna 
version som utgångspunkt är flera, men det tyngst vägande skälet är att 
hans teori varit den dominerande inriktningen inom management- och 
organisations forskningen. Bland annat har den varit en viktig del i den 
nyinstitutionella ekonomiska skolan.129 Det är emellertid inte detsamma 
som att säga att Williamsons version fungerar utan problem. Teorin har 
fått kritik från flera håll, främst från andra ekonomer. Ett skäl är den 
oenighet som råder kring vissa grundbegrepp. Det saknas exempelvis 
konsensus bland företagsekonomer om vad som egentligen är ett fö-
retag eller en organisation, och om vad olika organisationsformer ska 
kallas och hur de ska förklaras.130

En genomgång av alla de kritiska ståndpunkterna skulle bära för 
långt i det här sammanhanget. Som jag ser det är det tre områden 
som är mest problem atiska i en historisk under sökning: för det första 
Williamsons tes om att orga nisa tioner huvudsakligen finns till för att 
minimera transaktions kost nader, för det andra den vikt som teorin 
tillmäter mänskliga egenskaper, samt för det tredje den kritik som anser 
att Williamsons teoretiska modell har ett begränsat förklaringsvärde.131

För att förklara varför organisationer och företag ordnas på ett visst 
sätt anförs ofta effektivitetsförklaringar, alltså att den organisationsform 
som är mest effektiv är den som väljs. Detta är grund läggande också 
för teorin om transaktions kostnader och har framhållits av William-
son. Det är en problem atisk ståndpunkt, eftersom det skulle innebära 
att alla beslut fattas utifrån ekonomiska överväganden. Betoningen av 
minimerandet av transaktions kostnader har också kritiserats på just 
de grund erna.132 Ex empelvis har Geoffrey Hodgson och Thorbjörn 
Knudsen argumenterat för att det inte är möjligt att förklara organi-
sationsförändringar enbart på detta sätt. Enligt dem är det tänkbart att 
en beslutsfattare väljer att organisera sin verksamhet som en hierarki, 
även om transaktionskostnaderna för en alternativ organisationsform 
skulle vara noll.133 Det här är en kritik som jag ansluter mig till. Den 
ursprungliga dominans som minimerandet av transaktions kostnader 
haft som förklaring inom teorin har också tonats ner i de senaste årens 
forskning.134

När det gäller de beteendemässiga egenskaper som ligger till grund 
för Williamsons teori, är det begreppet opportunism som mött mest 
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mot stånd. Här har kritikerna riktat in sig på själva relevansen av op-
portunism för att analysera transaktionskostnader. Å ena sidan har de 
argumenterat för att opportunism ska plockas bort ur analysen, eftersom 
det är ytterst sällan det går att påvisa opportunistiskt beteende som de 
facto påverkar transaktions kostnaderna. Å andra sidan har de menat 
att Williamson fokuserat för ensidigt på opportunism och människors 
låga moral – istället borde även andra egenskaper som uppriktighet och 
ärlighet ha tagits med i ana lysen.135 

Som jag ser det har många av kritikerna missförstått hur Williamson 
ser på oppor tunism. Det är inte opportunistiskt beteende i sig som är 
problemet, utan risken att det ska förekomma. Det går rimligen inte 
att utesluta att någon av de inblandade parterna förfaller till opportu-
nism, och bara risken gör att organisationer måste gardera sig. Själva 
garderingen, ex empelvis införandet av regler, innebär att opportunism 
blir sällsynt, vilket förklarar varför det sällan avslöjas i analysen. 

Återstår kritiken att Williamsons version av teorin har ett begränsat 
förklar ingsvärde. Här har invändningarna rört två saker, dels att teorin 
använder för breda begrepp, dels att dessa begrepp tenderar att förklara 
allt och inget på en och samma gång.136 Denna punkt hänger sam-
man med kritiken mot be toningen av minimerandet av transaktions-
kostnaderna. Om teorins huvud sakliga förklaring är att organisationer 
för ändras för att minska sina kostnader kan i stort sett alla förändringar 
förklaras med det. Det är en orimlig hållning, vilket också Williamson 
själv hävdat.137 Om transaktionskostnadsminimerandet ges för stor 
betydelse blir möjligheten att säga något om förändringar liten. Jag 
anser emellertid att kriti ken mot teorins breda begrepp och begränsade 
förklarings värde delvis skjuter över målet. Liknande synpunkter kan 
riktas mot de flesta teoretiska perspektiv, och det viktiga är att använda 
teoriapparaten efter en välavgränsad definition. Williamson har som 
jag ser det endast tillhandahållit ett ramverk, som måste anpassas efter 
den aktuella studien.

Den kritik mot teorin som berörts har visat att den ortodoxa ana-
lysen av transaktions kostnader inte fungerar för en undersökning av 
1600-talet. Den främsta anledningen är att en transaktions kostnadsanalys 
i första hand utgår från att det är ett modernt företag som studeras, 
och att det därmed är vinst maximering som är det huvudsakliga målet. 
Det är därför som minimerandet av transaktionskostnader intar en så 
framskjuten plats i Williamsons beskriv ning av teorin. Låga kostnader 
innebär mer pengar över åt den som driver före taget. För att teorin ska 
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kunna användas i en historisk undersökning måste den för ändras och 
en modell måste anpassas för ett historiskt problem. 

Svårigheterna med begreppet marknad har redan diskuterats och jag 
har valt att istället tala om entre prena der. Williamsons modell ligger 
till grund för den kommande analysen, men ytterligare modifikationer 
ska göras.

En analysmodell för 1600-talet
Ett alternativ till den starka betoningen på minimerandet av transaktions-
kostnader är att omformulera teorin. Det är en lösning som redan berörts 
och som Hodgson och Knudsen framfört. De menar att ordnandet av 
organisatio ner och företag beror på flera variabler. Deras argument är 
att det i fall där någon organisationsform erbjuder noll i transaktions-
kostnader ändå kan vara rationellt att organisera företaget enligt den 
hierarkiska principen.138 Förklaring en är att spe cifika tillgångar, som 
till exempel kunskap, bättre tas tillvara i hierarkin. Det är ett argument 
som passar väl in på hur den svenska 1600-tals staten fungerade. 

Stormaktstidens organisationsformer var resultatet av politiska 
övervägand en och diskussioner bland den tidens beslutsfattare.139 Vi 
bör därför även tala om politiska transak tions kostnader. Sådana har bland 
annat disku terats av ekonomhis torikern Douglass C. North, som har 
definierat dem som kostnaderna för att upp  rätta och övervaka olika 
typer av överens kommelser.140 Det är uppgifter som sammanfaller 
med den roll staten fick i västra Europa under den tidigare diskute-
rade statsbildnings processen. North har exempelvis menat att statens 
intressen i denna process kan jämställas med en önskan om att reducera 
transaktionskostnaderna.141 Tesen har demonstrerats av Clyde G. Reed 
med utgångspunkt i den stats kontrollerade handeln under 1600-talet. 
Han har i sina beräkningar visat att det var minskade transaktions-
kostnader, snarare än minskade produktions kost nader, som ledde till 
ökad tillväxt i Europa.142

Resonemanget ovan skiljer sig från diskussionen kring Oliver E. 
Williamsons syn på transaktionskostnader. Skillnaden är betoningen 
av politi ken, vars roll enligt North är att stå för stabiliteten för de 
verk samheter som organiseras, oavsett om det sker inom hierarki el-
ler entreprenad. En viktig skillnad gentemot den ursprungliga trans-
ak tionskost nadsanalysen är att politiken inte befinner sig på samma 
spelplan som företagen, alltså att det minimerande som är så cen-
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tralt inte har avgörande betydelse för politiska beslut.143 North har 
argumenterat för att detta kan förklara varför vissa funktioner i det 
tidigmoderna Europa ordnades som de gjorde. Skrå privilegier var 
måhända inte den ekonomiskt mest effektiva organisatio nen, men 
möjlig gjorde större kontroll från stats maktens sida.144 Den här typen 
av resonemang har Williamson anslutit sig till på senare tid, och han 
har argu menterat för att politiska beslut ska ses som någonting annat 
än den tradi tionella företags marknaden. Han har velat se politiken 
och dess byrå krati som ytterligare en alternativ driftsform i analysen 
av transaktions kostnader.145 

I Norths efterföljd har företagsekonomen Avinash K. Dixit utvecklat 
diskus sionen. Dixit menar att ekonomiska policybeslut är en ständigt 
pågående process, med ofullständiga resultat. Anledningen är att den 
politiska processen i många fall är mer tyngd av transaktionskostnader 
än vad den traditionella företagsmarknaden är. Det betyder att politiska 
resultat inte nödvändigtvis behöver vara ekonomiskt motiverade.146 
Enklare uttryckt innebär det att till synes ineffektiva organisations former 
är ett resultat av politiska transaktions kost nader, snarare än av dålig 
politik.147 Den politiska processen är komplex med flera inblandade 
parter, legitimitet för den styrande re gimen, framtida förhandlings-
möjligheter för olika intresse grupper och statens möjligheter till kontroll 
över desamma, allt detta måste beaktas när beslut fattas.

Ett exempel från postens grundande talar för att organisationens 
för ändringar även bör förklaras med politiska transaktions kostnader. 
Bönderna klagade under början av 1600-talet storligen över den börda 
som skjutsningen av bland annat statens kurirer åsamkade dem.148 
Genom att inför bönderna hävda att etablerandet av posten skulle 
minska antalet skjuts ningar kunde allmogen lugnas. Det är alltså fullt 
möjligt att transaktions kostnaderna för post väsendet blev högre än för 
det äldre kurirbaserade systemet, men det var politiskt för delaktigt att 
byta organisationsform.

En motsatt för klaring skulle vara att tolka förändringar i organisatio-
nen som att staten väljer det mest ekonomiskt fördelaktiga. Aleksander 
Loit för fram en sådan i sin studie av godsdriften i Estland, där han 
menar att det var stats finansiella aspekter som var helt avgörande för 
valet av driftsform.149 Det är emellertid en för enkel förklaring, och Loit 
säger själv att politiska över väganden också spelade roll. Bland annat 
menar han att arrendering av godsen var en effektiv driftsform i och 
med att den minskade adelns missnöje efter reduktionen.150
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Det står klart att det inte enbart kan vara ekonomiska skäl som 
ligger bakom statens val av organisationsform under 1600-talet. Det 
viktigaste steget för att anpassa analysen är följaktligen att införa de 
politiska transaktionskost naderna. I den följande undersökningen 
ska jag tillämpa teorin om transaktionskostnader och jag väljer att 
använda Oliver E. Williamsons ramverk för att konstruera en modi-
fierad analysmodell. Den innehåller egen skaperna begränsad rationa-
litet och opportunism som antaganden om mänskligt handlande, samt 
variablerna transaktionsfrekvens och tillgångsspecificitet för att bedöma 
postorganisa tionen under 1600-talet. 

För att bemöta den kritik som finns mot teorin har jag tonat ner 
betydelsen av att minimera organisationens transaktionskostnader. Istäl-
let har begreppet kompletterats med politiska transaktions kostnader, i 
enlighet med Norths och Dixits idéer. Dessa kost nader innefattar mer 
än Williamsons ursprungliga begrepp, framförallt den många gånger 
oförutsägbara beslutsgång som fanns i den svenska tidig moderna staten, 
samt de alternativa driftsformer som den tidigare forskningen pekat 
på. Det är viktigt för en analys av 1600-talets post väsen att vara med-
veten om att vissa förändringar kan ha införts av helt andra orsaker än 
av om sorg om postorganisationen.

Metod och källor
Det hypotetiska svaret i en ortodox analys av transaktionskostnader är 
att det effekti vaste alternativet blir det som väljs, alltså det alternativ 
som är bäst på att minimera kostna derna.151 Den här undersökningen 
ska emellertid betona den trögrörlighet som fanns inom den svenska 
stats förvaltningen under 1600-talet, och frågan om, och varför, staten 
växlade mellan olika organi sationsformer ska proble matiseras utifrån 
politiska transaktionskost nader. Det innebär en meto dologisk skillnad 
jämfört med Willi amsons ursprungliga teori.152 Liksom den teoretiska 
appara ten har metoden i den ursprung liga ana lysen anpassats för att 
fungera i en historisk undersökning. Den största skill naden är att jag 
i den empi riska under sökningen inte enbart sökt efter minimerande 
aspekter av orga  ni sationen, utan också fäst uppmärksam heten på andra 
varia bler, i enlighet med den tidigare diskussionen.

Avhandlingens teoretiska perspektiv har sålunda varit utgångs punkten 
för undersökningens metod, och tonvikten ligger på en jämfö relse mel-
lan post väsendets olika organisationsformer. Någon komparativ studie 
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i mer konse kvent betydelse är det likväl inte tal om. Komparation, el-
ler jäm förelse, ska istället förstås heuristiskt och används mer som ett 
sätt att analysera än som en regelrätt metod.153 Det tar sig bland annat 
uttryck i att det inte bara är det konkreta valet av organisationsform 
som ska undersökas, utan också argumenterandet för eller emot olika 
alternativ. Det är en tillämpning som tar fasta på de empi riska organi-
sationsformer som går att se i käll materia let, och en sådan metod stäm-
mer väl överens med teorin om transaktions kostnader.154

Avhandlingens metod kan sammanfattas som en jämförelse över tid 
av olika alternativ för postväsen dets organisation. Undersök ningen ska 
dels bedöma den organisationsform som genomfördes i praktiken, dels 
diskutera de alterna tiv som staten valde bort. De olika organisations-
formerna ställs mot varandra och relateras till teorin om transaktions-
kostnader för att svara på avhand lingens övergripande syfte. 

Avhandlingens källmaterial kan delas in i två huvudgrupper: källor 
som direkt kommer från postorganisationen samt källor som på ett 
eller annat vis berör posten eller har möjlighet att belysa dess histo-
ria. Många delar av statsförvalt ningen har varit inblandade i postens 
organisation och relevant material finns därför i flera olika arkiv och 
källserier. Detsamma gäller andra typer av material, exempelvis brev-
samlingar och privata arkiv. Postväsendet var en högst levande del av 
det tidigmoderna samhället, och noteringar, synpunkter eller andra 
uppgifter om posten finns på många ställen.

Själva ryggraden i analysen är de kungliga förordningar som innehål-
ler det formella regelverket för postens organisation. Jag har lokaliserat 
materialet med hjälp av Kungliga bibliotekets databas över äldre tryck, 
varefter resultatet har jämförts med Paul Gerhard Heurgrens register över 
tryckta postförord ningar och med den tryckta samling av postmaterial 
som tillskrivs över post direktören Johan Schmedeman. Slutligen har jag 
stämt av utfallet mot Post museums kopie samling av postalt tryck.155 
Denna kart läggning ger en hel täckande bild av de regler som styrde 
postens organisa tion. Det är dessutom det första helhets grepp som tagits 
på post väsendets förordnings material för perioden fram till 1721.156 

Två viktiga källgrupper har varit det som finns i kanslikollegiets och 
över postdirektörens arkiv. Båda dessa är centrala för postens historia 
och förvaras på Riksarkivet i Stockholm.157 Kanslikollegiet var under 
hela undersök nings perioden inblandat i postens organisation, och kol-
legiets protokoll och brev växling innehåller många upp gifter och diskus-
sioner kring post väsendet.158 Över  post  direktörens arkiv innehåller det 
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egentliga postarkivet fram till 1850 och får betraktas som ett välbevarat 
arkiv även om det mesta materialet kommer från tiden efter 1680.159

När det gäller material som inte direkt har sitt ursprung i den postala 
organisationen har jag använt flera olika källor. Framförallt för perioden 
före 1636 har riksrådets protokoll varit viktiga och de har för tiden 
1621–1658 systema tiskt undersökts för att vaska fram de diskussioner 
som fördes kring införandet av ett postväsende i Sverige.160 Även riks-
dagsmaterial för hela perioden har använts och för tiden 1602–1638 har 
jag gjort en total genomgång av besluten, för perioden efter 1638 har 
nedslag gjorts i samband med större förändringar.161 Det gäller också 
protokoll från de enskilda stånden som undersökts punktvis. Likaså 
har jag gått igenom kungliga skrivelser, instruktio ner och prome morior 
i de fall de lokaliserats via det övriga materialet. Vidare har jag haft 
nytta av Axel Oxenstiernas om fattande brevkorrespondens och övriga 
handlingar som bevarats från rikskans lerns arbete.162 

I några fall har jag använt mig av förslag till förordningar och påbud 
som vi vet aldrig har genomförts, exempelvis Axel Oxenstiernas postord-
ning från 1624. Det är befogat därför att undersökningen ska förklara 
förändringar och variationer i organisationen och de icke genomförda 
för slagen hör hemma i en gemensam tankebakgrund till hur det var 
tänkt att posten skulle ordnas. Att också inkludera detta material kan 
säga något om åsikter som fanns om statens organisering i allmänhet, 
och om post befordran i synnerhet. 

Gemensamt för de källor jag har använt är att de till övervägande del 
har sin proveniens inom den statliga förvaltningen.163 Det var staten 
som hade möjlighet att förändra den postala organisationen, och för att 
besvara frågor kring dessa förändringar och variationer är det lämp ligt 
att leta i det statliga materialet. Vad det utvalda källmaterialet inte kan 
säga så mycket om är postverksamheten på organisationens lägre nivåer, 
bland annat eftersom det inte finns några ordentliga arkiv bevarade som 
kan ge till räcklig informa tion.164 Som redogjordes för tidigare fokuserar 
den här studien på organisationens översta nivåer, och avsaknaden av 
denna sorts källor riskerar inte att påverka under sökningen.

Det kan trots det resas kritik mot källornas normativa karaktär. Det 
är ett problem för alla som ska studera institutioner eller organisatio-
ner i förfluten tid att vi ofta vet ganska mycket om hur det var tänkt 
att fungera, men mindre om hur det var i verkligheten. I postens fall 
inte minst eftersom systemet med förordningar var monopolstyrt och 
kontrollerat av staten.165 Problemet vägs delvis upp av att en stor del av 
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källorna innehåller upp repningar av regler, förmaningar åt personalen 
att följa regler och andra liknande tillsägelser. Detta visar vilka regler 
som fungerade i praktiken, och vilka som inte fungerade. Det kan dis-
kuteras om materialet kan anses trovärdigt, men i det här fallet ska käl-
lornas härkomst från statsförvaltningen ses som en tillgång. Materialet 
behandlar olika befallningar, order eller påbud och innebär att det vid 
till komst situationen funnits en sorts inbördes kontroll. Historikern Pär 
Frohnert har diskuterat detta och framhållit att en mer organisatoriskt 
inriktad källkritik bör tillämpas på denna typ av material, istället för 
en individ inriktad.166





Ett av de äldsta bevarade förslagen till hur den svenska posten skulle ordnas 
är Axel Oxenstiernas aldrig genomförda förslag till post ordning från 1624. 
Rikskanslern har själv skrivit förslaget i sin typiska handstil. Under den tredje 
paragrafen heter det: ”Almenne vägarne, som våre ordinari poster löpa skole, 
ähre desse: den förste ifrån Stockholm geneom Telge, Nyköping, Nor köping, 
Linköping, Jöneköping, Vernemo, och åth Markaridh, den andhre ifrån 
Stockholm genom Eneköping, Vesteråhrs, Köping, Arboga, Örebro, Skara, 
Alingsåhs åth Götheborg, den tredie ifrån Stockholm genom Eneköping, Sala, 
Henemora åth Fahlan vedh Kopparbergedt, den fierde ifrån Stockholm genom 
Upsala, Geffle, Hudingsvaldh åth Hernesandh, den femte ifrån Stockholm 
åth Veddön, Castelholm, Töfsala, Åboo, Porkala udd åth Reffle.” Foto: Emre 
Olgun, Riksarkivet.
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I begynnelsen fanns ordet

Planer på ett postväsende
Korrespondens via brev var det sätt som Sverige styrdes på under tidig-
modern tid. Förutom genom direkta personkontakter var det via posten 
som staten skötte sin maktutövning. Några andra sätt att kommunicera 
beslut och order på fanns inte. Exempel på detta går att finna i stora 
delar av det material som finns bevarat från riksstyrelsen. Vid riksrådets 
möte den 10 maj 1627 beslutade de församlade herrarna bland annat 
att det skulle ”skrifves till Jon[as] Bu[reus] och Anderss Svensson, att 
dhe advisera R. Rådh”, vidare ”[b]efalthes att skrifva Erich Jörensson 
till”.167 Rådsprotokollen är fyllda med hänvisningar till att det ska skrivas 
och skickas brev till olika personer runt om i det svenska väldet. Oftast 
var det till personer med en tydlig roll inom förvaltningen, exempelvis 
ståthållare eller fogdar. Rådets brevhantering var omfattande.168

Den omfångsrika brevkorrespondensen är ett belägg för statsförvalt-
ningens expansion under 1600-talets inledning. Tidigare forskning har 
visat hur den centrala svenska förvaltningen från 1620-talet svällde i 
omfång. Antalet ämbetsmän ökade till exempel med 45 procent mellan 
1650 och 1730.169 En del av ökningen berodde på att den lokala förvalt-
ningen organiserades och behovet av korrespondens mellan de centrala 
och lokala tjänstemännen, liksom med förvaltningen i provinserna runt 
Östersjön, ökade. Efterfrågan på kunskap om vad som hände utanför 
landets gränser blev större i samband med krigen, och det växte fram 
vad vi i dag skulle kalla ett behov av omvärldsanalys. Bakom föränd-
ringen låg en övergång från en administration som personligen leddes 
av kungen, till en byråkrati med formella och organiserade ämbeten. 
Mycket kort kan sägas att verksamheten, från att ha ordnats kring de 
personer som fanns inom förvaltningen, istället organiserades kring de 
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behov som fanns. Personal rekryterades således för specifika uppgifter 
istället för att uppgifter fördelades bland den befintliga personalen. De 
här administrativa förändringarna skärpte kraven på skriftlighet inom 
organisatio nen och skapade en statsförvaltning som mer än tidigare var 
baserad på skriftliga dokument.170 Processen anses allmänt påbörjad 
under Gustav Vasa och slutförd under andra halvan av 1600-talet.171

Perioden kring år 1600 och fram till förordningen om postbuden 
innehåller olika förslag på hur den statliga postverksamheten skulle 
organiseras. Dessa uppslag kan ses som preludier till förordningen 
1636, och hypotetiskt kunde den svenska staten organisera posten via 
antingen entreprenad eller hierarki. Samti digt var den svenska staten 
i början av 1600-talet en mycket liten organisation, och någon kom-
petens att sköta ett postsystem fanns inte. Det är därför att förvänta 
att de förslag på hur posten skulle ordnas domineras av lösningar där 
kunskap söks utifrån Europa. Huruvida kunskapen ordnades inom 
entreprenad eller hierarki är en öppen fråga för undersökningen, och 
det är därför nödvändigt att försöka reda ut hur posten var organiserad 
och vilka olika driftsformer som förekom.

Det går att hävda att ordnandet av ett rikstäckande postnät främst 
var en statlig angelägenhet. Etablerandet av postsystem i Europa under 
1600-talet var emellertid av genomgripande betydelse för människors 
kommunikationer, och ett klarläggande bör göras redan nu. En ofta 
upprepad missuppfattning är nämligen att postsystemen huvudsakligen 
användes för statens post, och att adelsmän och köpmän skickade sina 
brev via egna nätverk. Det stämmer inte, och den främsta anledningen 
är ekonomisk. När postsystemen ordnades minskade kostnaden för att 
skicka information drastiskt, och i den mån det fanns utbyggda post-
förbindelser använde sig adelsmän, köpmän och diplomater av dessa 
för att skicka sina brev. Arne Losman har visat att Carl Gustaf Wrangel 
baserade sitt stora informationsnätverk på postlinjer som ut gick från 
Hamburg, och Jan Willem Veluwenkamp har visat att köpmännen an-
vände postsystemen i takt med att de byggdes ut över kontinenten.172 
Flera andra studier har visat att den som behövde meddela sig skriftligt 
an vände sig av posten om så var möjligt. Det organiserade postväsen-
det sög upp den post som fanns, efter som det var både billigare och 
effektivare än de andra alternativ som var tillgängliga.173
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Skjutsningsproblemet och posten
I både svensk och nordisk postforskning har försöken att lösa proble-
met med olaga gästningar och skjutsningar tillmätts stor betydelse för 
etablerandet av de statliga territoriella postväsendena.174 Diskussionen 
kring skjutsnings problemen är en ständig följetong genom den svenska 
historien. I korthet var problemet att resande i landet tvingade till sig 
gratis mat och husrum av de bönder och gästgivare de passerade. Sedan 
medeltiden hade kungen och hans följe rätt att utkräva dessa tjänster, 
kallade gengärd. Enligt gammal hävd hade också kungens budbärare 
rätt till fri gästning och skjutsning, men missbruket var utbrett. Bisko-
parna utnyttjade prästerna på samma vis vid sina resor och snart nog 
tvingade adels- och stormän till sig mat och härbärge av allmogen.175 
Det var bland annat vedertaget bland utländska besökare att mygla till 
sig mat och skjuts av bönderna. Tysken Samuel Kiechel beskrev det i 
sin dagbok från en resa i Sverige år 1586:

Nu voro vi redan i en svensk by, som endast bestod af 3 hus, och gåfvo 
oss ut att vara konungens tjenare, för att vi skulle dessto förr komma 
vidare. Så är ordningen i konungariket Sverige, att det på halfannan 
eller två mils afstånd, vanligen från den ena socknen till den andra 
finns en gästgifare, […] då någon reser i konungens ärende, brukar 
han medföra konungens vapen, hvilket bönderna genast känna igen, 
och skola de icke allenast för intet gifva honom mat och dryck utan 
ock genom dag och natt hjälpa honom med hästar, så att han kom-
mer vidare.176

Vid 1600-talets början var skjutsningsfrågan lika aktuell som någonsin, 
och under slutet av 1500-talet utgavs flera kungliga förordningar och 
påbud för att försöka komma till rätta med problemen. Generellt var 
statsmaktens lösning att de resande skulle betala för sin mat och för 
sin skjuts. Dessutom skulle särskilda gästgiverier inrättas längs med 
färdvägarna, och de bud som reste i kungens ärenden skulle utrustas 
med ett postvapen, som nämns i Kiechels noteringar. Den 17 mars 
1595 utgavs ett förbud mot skjutsning och gästning, där det stadgades 
att ”the som uthsende blifwe uthi hans K: Ma:ts, wåre och Cronenes 
reesor […] skole hafwe wisse Postwapner […] som är till at see af thet 
Aftryck här understår”.177 Påbudet var ett av flera för att komma till 
rätta med gästnings- och skjutsningsproblemet. Det är representativt 
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så till vida att olika försök med postvapen eller fullmakter skulle hjälpa 
bönder och gästgivare med vem som hade rätt till fri skjuts eller inte. 
Övriga resande skulle betala. Kiechels vittnesmål vittnar om att bön-
derna knappast fick speciellt mycket hjälp av de olika formerna av le-
gitimation, utan tvingades ställa upp med mat och husrum i alla fall.178

Det är i ett av statens många försök att stävja oskicket med skjutsning-
en som vi finner några av de första spåren av ett organiserat postsystem. 
Johan III gav den 12 juli 1580 ut ett patent mot olagliga skjutsningar. 
Förutom den vid det här laget sedvanliga texten om skjutsningarnas 
missbruk och diverse medel för att motverka detta, bland annat nya 
postvapen, talade kungen om hur de statliga breven skulle transporteras:

Så wele Wij haffue en sådan ordning ther uppå giort, at hwadh breff 
the udi så måtto till Oss förskicke, skal fordres man emellen ifrå then 
ene Ländsmannen eller Fierdingsmannen til den andra, like som skee 
pläger medh andre bidhkaffler.179

Centralmakten var 1580 på det klara med att en del av skjutsnings-
bördan berodde på transporten av statens post. Försöket att inrätta ett 
stafettsystem mellan länsmännen var en ansats att bryta ut den inomstat-
liga posten från skjutsningen. Någon direkt effekt verkar inte patentet 
haft. Möjligen på grund av att kungen inte gav någon ersättning till 
de lokala ämbetsmän som skulle gå med posten. Det är också möjligt 
att patentet var en direkt reaktion på protesterna mot skjutsningen. 
Genom att utfärda en stadga mot de olagliga skjutsfärderna kunde 
kungen peka på att han agerat och på så vis lugna eventuella protester. 
Huruvida saken kontrollerades mer noggrant, och om det fanns några 
egentliga förutsättningar för att genomföra patentet, är mera osäkert.

Den tanke med en inomstatlig stafettpost som presenterades i pa-
tentet föll inte helt i glömska. Karl IX tog på nytt upp förslaget i delvis 
förändrad form. I ett mandat om skjutsfärder från den 22 april 1604 
förklarar kungen att anledningen till att skjutsningarna inte fungerat 
är att ”alle the som hafwe färdes och reest omkriing i landet” under 
resans gång utgett sig för att vara ”uthsende uthi Wåre och Rijksens 
wärf och ärender”.180 För att komma till rätta med besvären inrättades 
ny organisation för de kungliga breven:

Så wele Wij them här efter som här till efterlåte then underhåld och 
frijheet som the här til af Oss haft hafwe, dock medh beskeedh, at alle 
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the Bref som Wij uthskrifwe late, och i Landsänderne uthsende, eller 
och the bref som til Oss kunne skrifne ware, af hwem thet helst ware 
kan, them skole Länds- och Fierdingsmän ware förtänckte så snart the 
komme them til hande, uthan någet drögsmål sielfwe eller igenom 
någon af theres eget husfolck, sende til näste Ländsman eller Fierdings-
man, Så at the sedan Ländsman ifrå Ländsman, och Fierdingsman ifrå 
Fierdingsman, kunne komme Oss oförsummeligen tilhanda, eller diit 
the kunne skrifne ware.181

Johan III:s förslag från 1580 känns igen i texten. Vissa förändringar har 
dock gjorts, och tanken bakom mandatet från 1604 var uppenbarligen 
att det inte längre skulle sändas några statliga kurirer. Istället skulle 
kungens post skickas via en stafett av länsmän och fjärdingsmän. På det 
viset skulle ingen i fortsättningen kunna hävda att de var budbärare, 
utsända av kungen. De resande som ville ha mat och husrum skulle 
hädanefter betala för sig, oavsett vem de var. Länsmannen skulle själv, 
eller med hjälp av sitt husfolk, transportera breven till näste länsman. 
För att postsystemet skulle fungera skrev kungen in en belöningsklau-
sul, där han lockade länsmännen och fjärdingsmännen med ett antal 
olika friheter: ”och sedhan skole i ware frij för heele åhret omkring, 
för alle både hielper, Gärder, hwadh nampn the helst hafwe funne, så 
wäl som alle Gästninger och Skiussfärder”.182 

Johan III:s och Karl IX:s påbud om skjutsningarna är några av de 
tidigaste tecken vi har på att statsmakten ägnat frågan om brevens be-
fordran någon tankemöda. I de här fallen har postgången förbundits 
med skjutsnings- och gästningsfrågan. Genom att lösa transporten av 
kungens brev skulle de olaga skjutsningarna försvinna – var det tänkt.

Karl IX:s mandat kretsar kring de kungliga breven, alltså posten inom 
stats förvaltningen. Inget nämns om någon privat brevkorrespondens. 
Troligt är att denna 1604 var begränsad, och att de enskilda personer 
som skickade brev hade andra möjligheter att distribuera sin post. 
Hur dessa privata kanaler för brev förmedling fungerade innan posten 
grundades vet vi inte mycket om. På den europeiska kontinenten hade 
köpmännen sedan länge fungerat som brevdis tributörer och möjligen 
har en liknande lösning använts i Sverige.183

I mandatet från 1604 nämns inget om att det skulle vara ett nätverk 
öppet för handelsmän eller andra privatpersoner. Inte heller sägs något 
om detaljerna i brevkorrespondensen, hur ofta länsmännen skulle gå 
med breven eller hur lång tid de hade på sig. Förslaget får betraktas 
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som en ansats att lösa stats förvaltningens behov, och hur det verkligen 
blev med den saken vet vi inte. Vi står också okunniga om i vilken 
omfattning som länsmännen verkligen stått för postbefordran eftersom 
några direkta bevis för att en postgång mellan läns männen kommit till 
stånd är svåra att se. Det tog inte lång tid innan nya förordningar om 
skjutsproblem utgavs, vilket tyder på att skjutsningsproblemet knappast 
löstes med Karl IX:s ansträngningar. Viktigt att komma ihåg när det 
gäller de båda stadgorna är att de i första hand rör kungens brevför-
medling. Johan och Karl ser alltså till att deras korrespondens fungerar 
och inte påverkas av missnöjet med de olagliga skjutsningarna. Några 
fler förslag till en ordnad post omtalas inte.

Det är givetvis diskutabelt huruvida ovanstående ska ses som ett 
post system, speciellt som det genomfördes i väldigt ringa omfattning – 
snarare handlar det om ett budsystem för statens brev. Som en idémässig 
bakgrund till de kommande försöken att ordna postväsendet är däremot 
både Johan III:s och Karl IX:s stadgor intressanta. Framförallt är det 
två saker som ska lyftas fram: För det första byggde de båda kungarna 
upp sin brev befordran på bönder. Läns männen och fjärdingsmännen 
var lokala ämbetsmän på landsbygden, och de utsågs bland bönderna 
själva.184 För det andra utgick det ingen direkt eko nomisk ersättning 
för att transportera breven, istället belönades de inblandade med skat-
telättnader och med befrielser från andra skjutsningar. Det är en form 
av ersättning som brukades av statsmak terna vid flera tillfällen framöver. 
Fördelen var att det inte behövdes några kontanta medel för att avlöna 
postbuden. Däremot minskade skattebasen, åtminstone i teorin. 

Förarbetet till mandatet 1604 gjordes på den tidigare riksdagen i 
Norrkö ping. Det bevarade källmaterialet från riksdagarna under den 
här tiden är ofullständigt. För adeln och ridderskapet har vi protokoll 
bevarade från 1627, medan det för de övriga stånden inte finns något 
sådant material från 1600-talets början. Dock finns oftast propositioner 
och förslag till riksdagarna bevarade, samt besluten från mötet. Med 
hjälp av dem kan vi utläsa vilka frågor som diskuterats.

Beslutet från riksdagen 1604 undertecknades den 22 mars, och i 
det sägs att det med skjutsningarna ”til thenne tijdh icke til någen 
godh ände kommet”.185 Skjutsningsfrågan upptar ett längre avsnitt och 
ständernas medicin mot bekymren följer gamla mönster. Ingen ska få 
skjuts av allmogen utan att betala för sig, och taverner och gästgiverier 
ska sättas upp längs med färdvägarna. Riksdagarna under det tidiga 
1600-talet uppehöll sig ofta kring skjutsnings frågan, bland annat i de 



55

i begynnelsen fanns ordet

besvär som stånden kunde lämna in. Adeln skriver i sina besvär vid 
riksdagen i Stockholm 1627/28: ”Sedhen besväres dehres ladugårds-
bönder af ländz- och fierdingzmän med olaglig och oändelig gästning, 
skiussning, kopperförssler och omlägning”.186 Ur adelns synpunkt var 
det bättre att bönderna arbetade på deras gods än att de var upptagna 
med skjuts ningar.187 När det gäller besvären över skjutsningarna förena-
des alltså adeln och bönderna, låt vara att de hade olika anledning att 
klaga. Samma protester fram fördes på nytt vid riksdagen året efter, och 
den tidigare forskningen har karaktäriserat skjuts- och gästningsbördan 
som en av de pålagor som hårdast tryckte ner allmogen.188

Gemensamt för riksdagarna är att de diskuterade en skjutsfärds-
ordinantia, alltså en förordning eller stadga som skulle reglera skjuts-
ningsfrågan. På riksdagen i Örebro 1614 debatterades en sådan ordinan-
tia, och i sin proposition angående skjutsning och gästning hänvisade 
Gustav II Adolf till mandatet från 1604.189 Resultatet av riksdagen blev 
ett kungligt plakat om gästgiverierna där det slogs fast att resande ska 
tvingas använda de gästgive rier som ska sättas upp längs vägarna, och 
att alla ska betala för sig.190 Till skillnad från i mandatet 1604 omtalas 
inte någon statlig postgång. Endast kungens bud hade rätt till fri skjuts 
om de kunde uppvisa ett underskrivet pass. Alla andra skulle betala 
för sig.191 Plakatet fick tydligen inte önskat resultat, för redan året efter 
utfärdade kungen en mer omfattande förordning. I den förtydligas att 
det endast är kungens bud som har rätt till fri skjuts, och det under 
förutsättning att de har giltiga postvapen med sig:

Them wele Wij jämpte Wåre frije Pass, late tillställa Wåre Postvapner, 
så thet the ifrån andre så mycket batter skilias och kännas kunne. I lika 
måtto skole och alle the hafwa postwapn, som blifva til Oss af Wåre 
Officerer och Ståthållare uthi Wåre ährender affärdade.192

Liksom med arrangemanget med stafettpost mellan länsmännen är det 
osäkert om Gustav II Adolfs förordning ledde till någon förbättring, 
vare sig av postgången eller av skjutsningsproblemet. För att komma 
till rätta med den allt större förvaltningens behov av ordnade postför-
bindelser togs nya tag under 1620. Ett förslag som delvis blev verklig-
het är det som kommit att kallas för slottsposten. I ett memorial om 
uppbördens redovisning från den 6 april 1620 skriver Gustav II Adolf 
till ståthållarna om nödvändigheten av att deras ”ordinarie rapport” 
kommer regeringen tillhanda den åttonde varje månad. För ändamålet 
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skulle ”H. K. M:tt bestå Ståthållarna en wiss Ordinarie Post, som till 
intet annat än därtill skall brukas”.193 Kungen inrättade alltså en för 
ändamålet speciellt avlönad kurir. Kuriren, som skulle rekryteras bland 
de lokala bonddrängarna, hade till uppgift att transportera rapporterna 
till den centrala förvaltningen och skulle finansieras av kammaren i 
Stockholm med en årslön på 20 daler. Memorialet är ställt till Lind-
orm Ribbing, ståthållare på Vadstena slott, och det gick ut likalydande 
skrivelser till övriga ståthållare.

De anställda kurirerna fungerade förmodligen som ett slags in-
ternt post system inom förvaltningen. Några direkta spår efter den 
omtalade rapporteringen går inte att finna, däremot finns det olika 
poster och kurirer redovisade i kansliets personallistor. I ett ”Mantal 
på Cantzelij[et]” från den 10 november 1619 nämns som sista punkt 
”Poster – 2”.194 I en översikt över kanslipersonalen från 1622 finns 
uppsatt ”Cantzliposter til gränsen – 3”, alltså kurirer som användes 
för att transportera post söderut.195 Förteckningarna i personallistorna 
visar att förvaltningen anställde speciella kurirer för att transportera 
sina brev. Det arrangemanget fanns kvar till mitten av 1600-talet. I 
”Cantsslij Staten” för 1638 finns uppsatt ”4 enspännare”, alltså fyra 
personer som skulle fungera som avlönade kurirer.196 Nils Forssell har 
kartlagt kurirerna och redovisar att det fram till 1650-talet avlönades 
olika sorters poster ute i länen. I rikshuvudboken för 1645 noteras 46 
anställda poster, fördelade på 22 län.197 

Kurirerna ges lite olika namn i redovisningen och även i riksrådets 
protokoll. Ibland talas det om enspännare, ibland bara om poster. Fors-
sell nämner också utridare och slottsutridare.198 Om alla dessa olika 
benämningar ska kopplas till de poster som memorialet från 1620 be-
skriver är osäkert. I sammanhanget är det inte viktigt. Med tanke på 
det behov av postgång inom förvaltningen som stod klart redan med 
Karl IX:s mandat från 1604, har slottsposterna och deras likar troligen 
fungerat som interna brevbärare. Det är deras roll som förelöpare och 
som tydliga tecken på förvaltningens ökande behov av kommunikations-
kanaler jag vill understryka. Att de försvinner ur redovisningen under 
1650-talet beror med all säkerhet på det då utbyggda postväsendet.199 

Jämfört med Karl IX:s förslag verkar alltså slottsposterna ha anställts 
och fungerat, om än inte i sin tänkta form. Det finns en stor skillnad 
jämfört med det småningom etablerade postväsendet. Slottsposterna 
var egentligen inget annat än en utvidgning av det kurirsystem som 
sedan tidigare funnits inom den centrala förvaltningen i Stockholm. 
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Nu byggdes systemet ut till att omfatta också den lokala administra-
tionen, vilket får styrka slutsatsen att förvaltningen var stadd i snabb 
utbyggnad under perioden.

Ytterligare ett antal postsystem organiserades under stormaktstiden för 
att trans portera de växande myndigheternas post. Kronobrevbäringen, 
också kallad hä radsposten, var ett lokalt alternativ för ämbetspost inom 
läns förvaltningen. Den växte fram kring mitten av 1600-talet och 
ska ses som en direkt följd av att den lokala förvaltningen vunnit viss 
stadga. Speciellt avdelade kronobönder transporterade posten inom 
förvaltningen i häradet. Kronobrev bäringen fanns kvar så länge som 
till 1873, då den införlivades med Postverkets verksamhet.200

Klockarposten är ett annat exempel. Inom kyrkan organiserades ett 
system där brev fördes från den ene klockaren till den andre. Klockar-
posten har medeltida anor, men det var först i kyrkolagen 1686 som 
det stadgades att klockaren hade skyldighet att befordra post mellan 
de kyrkliga myndigheterna. ”Han skal och bära Capitlets, Probstens, 
och Kyrckioherdens Bref til Probsten, när the honom tilhanda komma, 
til nästa Klåckare”.201 Klockarposten fanns kvar inom den kyrkliga 
förvaltningen till 1888.202 Motsvarande metoder fanns på andra håll 
runt om i Europa. En av de mest kända är den tidigare nämnda slak-
tarposten: slaktarna ålades att transportera brev när de förflyttade sig 
mellan markna dsplatserna.203

Dessa olika arrangemang för att lösa postgång och skjutsning visar 
den tudelning som de tidiga postförsöken har. I mandatet från 1604 har 
stats ledningen identifierat både behov och problem inom för valtningen. 
Allmogen hade sedan tidigare klagat över gästnings- och skjuts nings-
bördan, men på det hela taget var problemen före 1600-talet på en 
hanterbar nivå. I samband med förvaltningens tillväxt blev kurirerna 
fler och behovet av skjuts större. Lägg därtill ett växande adelsstånd 
och ett mer frekvent resande i landet, bland annat av utländska diplo-
mater och sändebud till den begynnande stormakten. Skjutsningarna 
ökade i samband med krigen och truppernas marscher inom landet, 
och böndernas klagomål på skjutsnings bördan blev också allt fler i 
riksdagsbesvären under första halvan av 1600-talet.204 Sammantaget är 
det rimligt att dra slutsatsen att allmogens skjutsnings börda blev större 
och större under 1600-talets första hälft. 

Detta skapade två problem. Dels uppstod ett bekymmer med post-
gången, eftersom försändelserna blev fler och det då blev besvärligare 
att få fram posten i tid med hjälp av enbart skjutsningen. Dels blev 
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trycket av den allmänna skjuts ningen så pass stort att allt fler högljudda 
protester restes mot arrangemanget. På vissa punkter skar problemen in 
i varandra och central makten försökte lösa båda i ett svep. Förordningen 
från 1604 är ett exempel på det. I andra fall behandlades problemen var 
för sig. Inrättandet av slottsposten är ett exempel på hur staten försökte 
lösa post gången men inte ägnade skjuts ning en någon uppmärksamhet. 
På samma vis utgavs flera förordningar som enbart försökte få bukt 
med skjutsningen, utan att reglera brevbeford ran.

Staten valde mellan olika organisationsformer för att ordna post-
gången under början av 1600-talet. När antalet brev, och med det 
antalet skjutsningar, ökade steg statens trans aktionskostna der för att 
upprätt hålla systemet, eftersom behovet av övervak ning och kontroll 
ökade. I för hållande till teorin om transaktions kostnader är trans - 
ak tions frekvensen i det här fallet inte en fördel för orga ni sationen, 
efter som kunskapen om hur posten skulle ordnas, tillgångs specificite-
ten, är mycket låg. Bidragande till problemen är också den opportu-
nism som kan förväntas från bönderna, vilka inte ville kö ra några fler 
skjutsningar utan både krånglade och maskade sig igenom arbetet.

Sammantaget fram träder en mycket rudimentär förvaltningsorgani-
sation som i början av 1600-talet inte hade kapacitet att organisera ett 
postväsende av mer komplex art. De lösningar som föreslogs byggde 
därför vidare på skjuts ningsplikten och kan sägas vara hierarkiska 
organisationer under staten. Det framkommer exempelvis inte några 
förslag till entreprenad. Anledningen är förmodligen att staten i första 
hand såg problemet utifrån sin egen position, att transportera statens 
post. Dessutom har möjlig heterna till en entreprenad lösning varit 
små eftersom det i princip inte fanns någon potentiell entreprenör att 
vända sig till. Den infrastruktur som behövs för att sköta ett postsys-
tem existerade inte i början av 1600-talet och därmed inte heller några 
möjligheter att exempelvis arrendera bort posten. Det fanns helt enkelt 
inget att arrendera ut.

Posten som ”anima reipublicæ”
I ett tal till rådet kort före öppnandet av riksdagen 1614 talade Gustav 
II Adolf om det kungliga kansliets betydelse. Han påpekade bland annat 
att kansliet borde hållas för ”een anima reipublicæ”, en statens själ.205 
Kungen ville att rådet skulle fundera på hur personalbristen i kansliet 
skulle avhjälpas och var man ”[p]ersoner finna skulle såsom ther till 
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tiänliga wore så wäl i thet Swenske som uthländske canzelli”.206 Det var 
i kansliet som kungens brev togs emot och de utgående breven skrevs 
ut och expedierades. Postväsendet har därför en naturlig koppling till 
kansliet och de förändringar som gjordes där under 1600-talets början. 

Kansliet omdanades radikalt under de första årtiondena av 1600-talet, 
främst genom rikskanslern Axel Oxenstiernas många reformer. Jämfört 
med sina företrädare på positionen fungerade Oxenstierna som den 
förste ”riktige” kanslern, och den som på allvar inledde organiserings-
arbetet. Ämbetet hade genom historien innehafts främst av kyrkans män. 
Under andra halvan av 1500-talet gjordes försök från adeln att överta 
kanslervärdigheten, vilket också lyckades 1561 då Nils Gyllenstierna 
utnämndes till posten. Gyllenstierna var dock mest sysselsatt med ut-
ländska uppdrag, och under Erik XIV:s tid och framåt hade kanslern en 
ganska obestämd roll. I början av 1600-talet fick ämbetet ökad tyngd, 
och det är först i och med Axel Oxenstiernas utnämning som vi kan 
tala om en rikskansler som innehade ämbetet på allvar.207 Noterbart i 
sammanhanget är att kanslern endast hade den fjärde platsen i rang av 
de fem riksämbetsmännen.208 I kraft av sin person kom Oxenstierna 
att på ett nytt sätt dominera den dagliga politiken.

Verksamheten i kansliet reglerades via olika kansliordningar. Under 
1500-talet var dessa mycket kortfattade och knutna till de individer 
som innehade tjänsterna. I sin kansliordning från 1592 stadgade exem-
pelvis hertig Karl: ”Öfwer wårt secret, så och förnemblige handlinger 
skall Michill Olofsson […] hafwe nyckell och achtsamheet och ingen 
annen”.209 Uppgiften att ta hand om sigillet och känsliga papper anför-
troddes en specifik person – det var alltså inte en funktion inom kansliet 
som skulle ha hand om uppgifterna, utan just nämnde Olofsson. Hela 
förordningen fördelar uppgifter till namngivna perso ner istället för att 
organisera olika ämbeten. Axel Oxenstierna skapade ett antal kansli-
ordningar från det att han blev kansler 1612. Kansliordningen från 
samma år skiljer sig inte nämnvärt från hertig Karls exempel ovan, inte 
heller de från 1618 och 1620. Postväsendet omnämns inte i något av 
dessa dokument mer än att det implicit talas om brevens expedie rande. 

Som vattendelare för kansliets organisation brukar historiker lyfta 
fram kansliordningen från 1626.210 Den sattes samman av Axel Oxen-
stierna men godkändes aldrig av kungen annat än temporärt. Trots det 
fick den avgörande betydelse för hur kansliet skulle arbeta under de 
kommande årtiondena. Det nya med ordningen från 1626 var kans-
liets uppdelning i olika ämbeten. Organisationen skulle bygga på de 
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uppgifter som behövde göras, inte på vilka personer som innehade 
tjänsterna. Bland förändringarna under 1600-talets omställning av 
statsförvaltningen framstår övergången från en individbaserad till en 
ämbetsbaserad förvaltning som en av de viktigaste.

Det är också i kansliordningen från 1626 som postväsendet för första 
gången dyker upp i samband med organiseringen av det kungliga kans-
liet. Under den femte punkten stadgas vilka personer som ska finnas i 
organisatio nen: ”Till Cantzeliet höre och dessa officia och Tiänster, som 
aff Cantzlären på wåre wägnar order taga skole […][uppradning av flera 
olika funktioner] Postmästare, CantzliiPoster och Eenspennare etc”.211 
Här omtalas alltså post mäs tare. Exakt vad det varit för tjänstemän är 
oklart. Enspännarna och kansliposterna är de kurirer som transporte-
rade breven och var uppsatta i de tidigare omtalade personallistorna.

Än mer förvirrande blir det när kansli ordningen omtalar hanteringen 
av breven. Under punkt 13 står det: ”Alla breff som till oss ankomma 
[…] skole leffuereras wåre Secreterare i händer”.212 Postmästarna nämns 
alltså inte i samband med expedierandet av breven i kansliet. En för-
klaring kan vara att titeln postmästare avsåg den som var ansvarig för 
enspännarna och kansliposterna. Postmästaren i kansliet kan ha varit den 
eller de personer som ansvarade för samordningen av kansliets kurirer. 
Post mästarna nämns ytterligare en gång i kansliordningen från 1626: 
Under punkt 18 redogörs för hur dåligt det är med efterlevandet av de 
kungliga förordningarna. Runt om i landet är försummelserna stora, 
och för att komma till rätta med det ska rikskanslern tillsammans med 
de två kansliråden ha översyn över de stadgar och förordningar som 
gäller och som kungen gett ut. Bland de många saker som de tre ska 
hålla ögonen på återfinns ”Postmästare och Skiutzfärdzord ninger”.213 
En vid tolkning av det skulle innebära att det fanns post mästare på 
olika platser runt om i landet, kanske som chefer över kurirerna i de 
olika ståthållardömena?

I de övriga punkterna i kansliordningen omtalas inte postväsendet, 
men under punkt 23 nämns en uppgift som är värd att nämna: Den 
sekreterare som ansvarade för riksens arkiv skulle ta hand om de rap-
porter som skickats in från de svenska korrespondenterna runt om i 
Europa. Ur korrespondentbreven skulle han låta sammanställa och 
trycka ”dett bästa och märckeligeste”.214 Det var alltså ett mycket tidigt 
exempel på en nyhetsutgivning, en syssla som senare skulle bli en stor 
del av de svenska postmästarnas arbets uppgifter. Det verkar dock inte 
som om det blivit något av att trycka några sammanfattningar av de 
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”märkliga” nyheterna som kom in till kansliet under 1626. Åtminstone 
finns det inte några bevarade exemplar.215

I det fall titeln postmästare hade en annan betydelse i kansliordningen 
1626, så hade ordet fått sin nuvarande innebörd nio år senare. I in-
struktionen för landshövdingarna från 1635 talas ånyo om postmästare. 
Nu är det i form av en person som har ansvar för att breven levereras 
och skickas till de personer som ska ha dem. Under punkt 34 står det:

Posten som breffwen framförer skall såledess wara informerat att han 
leffwererer alle till den almänne Postmästaren i Stockholm, huilken 
skall wara förplichtatt strax på timman att leffwerera huart Breeff till sin 
ortt, och skole alle Breeff som vthskickas åter igen honom Postmästaren 
tillställas och aff honom vthdeled och Posterna öffwerantwardas.216

Den allmänne postmästaren är alltså en person som är anställd av sta-
ten i Stockholm, troligen i det kungliga kansliet. Förmodligen har han 
främst haft att ta emot skrivelser och redovisningar från landshövding-
arna, en utveckling av det tidigare omtalade systemet med månatliga 
redovisningar från 1620. Texten ur landshövdingarnas instruktion är 
intressant på flera sätt. Dels handlar det tydligt om en postmästare som 
har ansvar för brevens distribution, dels handlar det om en person som 
i rang befinner sig ovanför de budbärare som ska dela ut breven. Såle-
des kan hypotesen om att postmästarna i kansliordning en från 1626 
varit ansvariga för kurirerna stämma. Under de nio år som gått är det 
möjligt att det visat sig effektivare att en och samma person både hade 
hand om koordineringen av kurirerna och expedieringen av breven.

Att det skulle röra sig om en sammanblandning med postmästaren 
för det småningom etablerade postväsendet kan uteslutas. Instruktionen 
är från januari 1635, mer än ett år före instiftandet av Posten 1636. 
Dessutom förändrades texten i de instruktioner som utfärdades efter 
Postens grundande. I instruk tionen till de finska landshövdingarna he-
ter det exempelvis: ”Till breffuens försändande skall Landzhöffdingen 
så snart Postwäsendet i Finland ähr ahn rättadt, bruka där till dee or-
dinarie löpande poster, efter Post ordningen”.217 I instruktionen till 
Per Ribbing, landshövding i Elfsborgs län, daterad 20 juli 1648, heter 
det: ”Och efter Postvesendet nu ähr inrättadt i förbe:te Lähn dherföre 
kan och skall Landzhöffdingen sändha sijna breff medh den löpande 
or dinarie Påsten Styrandes pacqueten till General Postmästaren här i 
Stock holm”.218
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Korrespondenter och diplomati
Ordnade postförbindelser har sitt ursprung i behovet av att sprida och 
få tillgång till information. Behovet blev större under 1600-talet då den 
internatio nella diplomatin växte fram i Europa. I början av 1500-ta-
let var diplomatiska sändebud ovanliga. Endast ett halvt århundrade 
senare var det en livlig trafik kors och tvärs över kontinenten av olika 
sändebud och ambassader, en utveckling som fortsatte in på 1600- 
talet. Sändebuden skickade regelbundet hem skriftliga rapporter till 
sina uppdragsgivare, vilket gjorde inrättandet av en organiserad post 
betydelsefullt.219 I början av 1600-talet hade exempelvis Spanien, Frank-
rike, de italienska staterna och Holland skaffat sig fasta ambas sader i 
varandras länder. Den varaktiga diplomatin i Europa fick sitt genom-
brott under perioden fram till westfaliska freden.220 

De förändringar som gjordes av brevförmedlingen i det svenska riket 
avsåg i de flesta fall att få tillgång till regelbunden information från kon-
tinenten. För änd ringarna var knutna till uppkomsten och utbyggnaden 
av den svenska diplomatin, och från 1610-talet byggdes det upp ett nät 
av svenska informatörer, vilka i skriftliga rapporter skickade information 
till Stockholm. De flesta av dessa korrespondenter hade kontakt med 
Axel Oxenstierna, och i flera fall sände de regelbundna skrivelser till 
kanslern. Bland annat redogjorde de för grann ländernas politik, främst 
med avsikt på det spända förhållandet till både Danmark och Polen. 
Dessa rapportörer ingick i ett inter na tionellt system där cirkulationen 
av information i Europa avsevärt förbättrades genom post systemens 
utbygg nad, något som studerats av bland andra Mario Infelise.221

De utländska korrespondenterna var betydelsefulla för den svenska 
stats ledningens orientering om det politiska läget i Europa. Det största 
bekymret var emellertid inte införskaffandet av informationen, utan 
snarare transporten av den till Stockholm. Hamburg kom tidigt att 
bilda knutpunkt för de svenska korrespondenternas post och det var 
därifrån som rapporterna skickades vidare till Sverige. På kontinenten 
fanns utbyggda postförbindelser mellan de nordtyska städerna, och de 
svenska sändebuden använde sig förmodligen av dem för att skicka sina 
rapporter. Hur förbindelsen mellan Hamburg och Stockholm fungerade 
är mer osäkert. Däremot står det klart att den svenska stats ledningen 
sökte effektivisera postförbindelserna under början av 1600-talet. Inled-
ningsvis användes enskilda kurirer för att befordra breven, transpor ten 
löstes så att säga från gång till gång. Holländaren Lennart van Sorgen 
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utsågs till svensk agent i Hamburg under år 1620.222 I ett brev till 
Axel Oxen stierna, från året innan, redogör han för hur brevbefordran 
löstes: ”På er begäran har jag på nytt avtalat med postbuden från den 
här residerande kejserliga posten, att de under ett års tid ska tjänstgöra 
åt hans kungliga majestät”.223 Det vill säga att de brev som skulle till 
Stockholm skulle skickas via van Sorgen.

Lennart van Sorgen var en av Oxenstiernas flitigaste korresponden-
ter, och under 1620 anlitades han för att ytterligare organisera förbin-
delserna mellan Sverige och kontinenten. Oxenstierna skickade den 3 
januari 1620 ett brev i vilket han bad den svenske agenten att utarbeta 
ett förslag till en fast postförbindelse mellan Stockholm och Hamburg, 
via Markaryd vid den dåvarande dansk-svenska gränsen. Oxenstiernas 
brev är förkommet, men vi känner till det via van Sorgens svar från den 
21 februari.224 I det framgår att Oxenstiernas skrivelse levererats av Jan 
Rutgers, diplomat i svensk tjänst. I sitt brev till Oxenstierna från den 
20 januari skriver Rutgers att han har diskuterat posten tillsammans 
med van Sorgen. Med brevet bifogade han ett förslag till hur den skulle 
ordnas.225 I sitt brev lämnar van Sorgen ett förslag till hur postlinjen 
ska organiseras. Han inleder med att slå fast att det inte behöver ordnas 
några förbindelser längre än till Hamburg. Därifrån kunde breven gå 
vidare med regelbundna poster som färdades till olika orter runt om 
i Europa, där sammanstrålade flera postlinjer som hade förgreningar 
över stora delar av kontinenten. Därefter redogör van Sorgen för hur 
han tycker att postlinjen ska arrangeras:

Ordningen för posten bör enligt mig regleras så att den blir enhetlig 
[…] de ordinarie postbuden ska om det är möjligt förläggas 5, 6 eller 
7 mil från varandra, beroende på orterna, posten skickas i en försluten 
ränsel med hjälp av en rask häst och en rask man, från den ena posten 
till den andra, så att posten kan föras fram under både natt och dag.226

Lennart van Sorgen föreslog alltså en stafettpost enligt samma princi-
per som an vändes på flera platser i Europa vid den här tiden. Breven 
skulle fraktas under både dag och natt, och växlings stationerna skulle 
förläggas utanför städerna för att de stängda stadsportarna inte skulle 
försinka buden. Det här tillvägagångssättet skulle enligt holländaren 
innebära att brev från Hamburg kunde vara i Markaryd inom fem da-
gar. Hela anordningen skulle kosta mellan 1 600 och 1 700 riksdaler 
om året. Av slutningsvis undrar van Sorgen om kungen skulle låta det 
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”vara möjligt för de köpmän här och i Amsterdam, som har ärenden i 
konungariket Sverige, att också använda sig av denna post”.227

Lennart van Sorgen var helt klart bekant med hur postsystemen på 
kontinenten fungerade. Där användes system med stafettposter och 
sedan 1500-talet hade dessa postnät varit öppna för allmänheten. Men 
användandet av stafetter var inte en uppfinning av det tidigmoderna 
Europa. När den grekiske historikern Herodotos skriver om den persiske 
storkungen Xerxes postväsen säger han att det ”finns intet i hela värl-
den, som är snabbare än dessa sändebud”.228 Anledningen till persernas 
oöverträffade hastighet var att de organiserade sin post som en stafett, 
enligt Herodotos på så vis att den ”förste ryttaren överlämnar budskapet 
åt den andre, denne åt den tredje, och så undan för undan”.229 Xerxes 
stafettpost är en tydlig förelöpare till de tidigmoderna postväsendena 
i Europa. En annan är den romerska posten under kejsar Augustus, då 
det organiserades post via stafettlinjer mellan städerna och provinserna 
för att transportera brev till och från Rom.230 

Skillnaden mellan de antika och de tidigmoderna postsystemen är de 
senares offentlighet. Vem som helst som var villig att betala porto fick 
lov att använda dem, medan både Xerxes postlinje och den romerska 
Cursus publicus var organiserade för att transportera statens brev och 
information. Det var också möjligen av den anledningen som de för-
svann när de starka statsbildningar som organiserat dem tynade bort ur 
historien. Tiden mellan romarriket och det sena 1500-talet är en period 
i stort sett utan organiserade postsystem i Europa. Den som ville skicka 
brev använde sig av bekanta eller resande som kunde ta med posten, 
och de mer välbeställa anlitade kurirer som red med brevet hela vägen 
till mottagaren. Postgången löstes på olika sätt på olika platser. I bergen 
mellan Frankrike och Spanien fungerade exempelvis de kringvand-
rande herdarna under 1300-talet som brevbärare. I den analfabetiska 
världen förmedlades de muntliga meddelanden över bergen, ofta om 
affärsangeläg enheter som herdens arbetsgivare ville få framförda.231

Återupplivandet av de antika stafettsystemen för postbefordran 
innebar att hastigheten och regelbundenheten ökade. Med hjälp av 
stafettsystemet slog de nya postlinjerna alla tidigare hastighetsrekord. 
I brist på tekniska uppfinningar kunde hastigheten i postgången bara 
ökas genom att avstånden som posten skulle transporteras delades upp 
och olika poststationer anlades där budbärare och eventuella hästar 
kunde bytas ut.232 Exakt var och när stafettsystem för postlinjer organi-
serades på det här viset för första gången vet vi inte, men mycket tyder 
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på att det tog sin början i renässansens Italien. I början av 1500-talet 
tecknade den italienskättade greven Franz von Taxis, ursprungligen 
från Bergamo i Italien, avtal med den spanske kungen Karl I, senare 
kejsar Karl V, om att organisera ett postväsende för dennes räkning. 
Taxis utvecklade posten till ett av Europas ledande postföretag, kallat 
den taxiska posten, eller den kejserliga posten.233 Karl V:s post var det 
första offentliga kommunikations systemet i Europa. Det sträckte sig 
från Antwerpen till Neapel och från Madrid till Prag.234 De regler och 
skyldigheter som avtalen mellan Taxis och Karl V stadgade för post-
befordran och för post mästarnas skyldigheter blev stilbildande för de 
moderna europeiska post väsenden som utvecklades under de kommande 
århundradena, bland annat när det gällde utformandet av de regelverk 
som standardiserade den tid som posten hade på sig.235 Lennart van 
Sorgen har med stor säkerhet varit bekant med de här metoderna för 
att organisera postbefordran.

Till skillnad från andra nämnda uppslag till hur den svenska post-
föringen skulle ordnas, vet vi att van Sorgens förslag från 1620 blev 
verklighet. I alla fall till vissa delar, det visar det bevarade källmaterialet. 
Främst rör det sig om tio bevarade brevkartor från posttrafiken mellan 
Hamburg och Stockholm. Brev kartorna härstammar från åren 1623 till 
1626 och upptar strax under hundra brev.236 I sitt förslag till hur pos-
ten skulle ordnas framkastade van Sorgen frågan om postlinjen skulle 
vara öppen också för köpmännens brev, alltså privata brev, vid sidan av 
statsposten. Så verkar ha blivit fallet. Den som undersökt postlinjen från 
1620 mest noggrant är Teodor Holm, och på de tio brev kartorna har 
han identifierat ett flertal namn på borgare och köpmän i Stockholm 
som fått brev från Hamburg. Bland namnen finns Paridon von Horn, 
Erik Larsson och Peter Gröneberg, samtliga borgare i Stockholm. Brev 
har också skickats till Abraham Cabbeliau, en holländsk affärsman som 
tidigare varit bosatt i Göteborg men flyttat till Stockholm.237 Alla fyra 
har bedrivit verksamheter åt eller i samverkan med staten. Samtliga 
brevkartor är under tecknade av en Hans Jakob Kleinhans, dåvarande 
kejserlig postmästare i Ham burg och inhyrd av van Sorgen för att sköta 
den svenska post verksamheten. Något svenskt postkontor fanns inte i 
Hamburg förrän 1674 då svens karna fick tillåtelse att öppna ett sådant. 
Postverksamheten sköttes dessförinnan i den svenske agentens hus och 
i den kejserliga postens kontor i staden.238

Det var också Kleinhans som undertecknade den ekonomiska redo-
visning som finns bevarad för det porto som betalats i Hamburg mellan 
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den 28 juli 1620 och den 15 juli 1621.239 Portot har avsett brev från 
Hamburg till Stockholm där avgiften fram till svenska gränsen erlagts 
till Kleinhans, medan resterande porto troligen betalats av mottagaren 
när brevet hämtades ut i Stockholm. I redovis ningen framgår att det 
varje vecka har avgått en post som fört med sig mellan ett och tio be-
talda köpmansbrev. Totalt stannar redovisningen på 175 betalda brev 
under perioden. Dessutom framgår det att det också skickats brev i 
motsatt riktning, från Stockholm till Hamburg. Dessa har dock varit 
få, och Kleinhans skriver som avslutning i redovisningen att han inte 
gjort någon sammanställning av dessa brev men erbjuder sig att göra 
en framöver om det krävs av honom. Tillsam mans med brevkartorna 
utgör Kleinhans redovisning belägg för att det ordnades en regelbunden 
postlinje mellan Hamburg och Stockholm under 1620. Något som yt-
terligare stärker den slutsatsen är Gustav II Adolfs skrivelse från den 3 
augusti 1620 till ståthållarna mellan den danska gränsen och Stockholm:

[E]fter vi hafve förordnat någre visse poster emellan gränsen och här, 
hvilke på sagdan dag skole vara tillstädes, och åter på vissan tid neder 
vid gränsen igen, där till att anamma hvad dem blifva levereradt och 
handfånget […] uti edert län den förordning göra låten att på hvar 
tredje mil alltid 2 hållhästar för bem:te poster uti förråd äre.240

Sammantaget kan vi konstatera att den svenska staten under 1620, med 
hjälp av Lennart van Sorgen, organiserade en regelbunden postlinje 
mellan Hamburg och Stockholm. Troligen har den allt tätare kom-
munikationen med statens korre spondenter, samt ett aldrig mättat 
behov av omvärldsinformation, bidragit till att det behövdes en ordnad 
post. Postlinjen var en tydlig förbättring av de förbindelser som fun-
nits mellan Hamburg och Stockholm sedan inledningen av 1600-talet. 
Teodor Holm menar att postlinjen från 1620 ska räknas som en av 
grund stenarna till det svenska postväsendet.241 Betydligt mer försiktig är 
Nils Forssell, som skriver att postlinjen till Hamburg inte ska tillmätas 
”någon väsentlig betydelse”.242

Själv vill jag luta mer åt Forssell än åt Holm, dock utan att helt av-
färda post linjen från 1620, vilket Forssell i det närmaste gör. Som jag 
uppfattar det var postförbindelsen mellan Hamburg och Stockholm en 
fortsättning på de för bindelser som tidigare funnits. I och med att linjen 
formaliserades under 1620 blev den ytterligare en del i den inomstatliga 
postverksamheten. Linjen starta des för att förenkla hemförandet av de 
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utländska korrespondenternas rapport er. Axel Oxenstierna gav i flera 
brev uttryck för en önskan om mer in for mation och beklagade den 
informationsbrist som han och riksstyrelsen led av.243 Linjen inrättades 
dessutom ungefär samtidigt som Gustav II Adolf försökte orga nisera 
en regelbunden postgång till de olika ståthållarämbetena. Det framstår 
som att postlinjen till Hamburg 1620 startades under en period med 
flera olika försök att förbättra kommunikationerna mellan olika delar 
inom statsför valtningen.

Linjen till Hamburg är däremot ett bra exempel på den hierarkiska 
organi sationsform som staten tänkt sig att posten skulle ha. Det var 
först på van Sorgens direkta fråga som linjen öppnades för privata brev, 
och det förefaller klart att statens huvudsakliga intresse var att skaffa 
sig en förbindelse till kontinenten för sina egna brev. En postlinje 
till Hamburg skulle minska transaktions kostnaderna för postgången 
genom att breven transporterades ofta och regelbundet, något som 
på alla vis skulle minska behovet av att övervaka och kontrol lera det 
oregel bundna och kostnadskrä vande systemet med enskilda kurirer. En 
följdeffekt skulle vara att behovet av skjutsningar reg lerades på vägen 
mellan Stockholm och gränsen, samtidigt som kunskap och erfaren-
het samlades och tillgångsspecificiteten i organisationen blev högre. 

På samma gång fördes postens roll som bärare av privata brev in i 
diskussio nen. Under de följande årtiondena var det just dessa brev som 
gjorde post väsendet intressant ur ett entreprenad perspektiv. Förutsätt-
ningar för entrepre nad saknades 1620 eftersom för bindelsen endast 
omfattade en linje och ingenting gjordes för att organisera post befordran 
inom rikets gränser. Breven hemmavid skulle fortfarande trans por teras 
av enspännare och andra kurirer som nyttjade den allmänna skjuts-
ningen för att komma fram. Den svenska postlinjen till Hamburg 
ska ses som lärospån och inspiration inför framtida arrangemang. 
Postförbindelsen som ordnades av Lennart van Sorgen ska sorteras in 
i samma fack som de erfarenheter de svenska ämbetsmännen drog av 
sina andra före havanden på kontinenten. Liksom olika försök inom 
landet att reglera postgången för att få bort de olaga skjutsningarna 
har postlinjen från 1620 varit en av de erfarenheter som spelat roll vid 
formaliserandet av postväsendet under 1636. 
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Ett anonymt förslag
Bland de förslag till hur det svenska postväsendet skulle organiseras 
i början av 1600-talet som finns bevarade finns ett märkligt papper 
i riksarkivets samlingar. Det är ett ark, författat på holländska, med 
rubriken ”Ordinantia som posterna eller buden skall rätta sig efter vid 
färdandet”.244 I texten presenteras ett förslag till hur postlinjen mellan 
Stockholm och Hamburg skulle organise ras. Ordinantian har i stort 
sett lämnats därhän av den tidigare forskningen. Bland posthistorikerna 
är det endast Teodor Holm som kortfattat berört dess innehåll.245 An-
ledningen är förmodligen svårigheterna att bedöma var ifrån förslaget 
kommer och varför det har författats. Eftersom den här studien bland 
annat ska försöka kartlägga olika förebilder och förslag som kan ha 
påverkat utformningen av det svenska postväsendet, ser jag ordinan-
tian som viktig.

Handlingen finns bevarad tillsammans med några av de andra post-
historiska dokumenten som har proveniens från Axel Oxenstiernas 
arkiv på Tidö. Ordinantian är varken undertecknad eller daterad. 
Rikskanslern har för modligen haft tillgång till förslaget, och kanske 
fått det tillsänt sig per post. Antagandet styrks inte bara av att det finns 
i hans arkiv utan också av en anteckning på baksidan av pappret. Med 
Oxenstiernas typiska handstil står skrivet ”Ordning för posterna”.246 
Holm menar att postförslaget författades av Lennart van Sorgen och 
skickades till Oxenstierna under första halvåret 1620.247 Mycket talar 
för att antagandet stämmer. Ur texten kan vi utläsa att ordinantian före-
slår postbud mellan Stockholm och Hamburg var fjortonde dag. När 
postlinjen väl startades var frekvensen en tur i veckan, så förslaget har 
troligen författats innan postlinjen kom igång. Frekvensen med vilken 
post buden avreste bör rimligen ha baserats både på informationsmäs-
siga och ekonomiska överväganden. Att skicka postbud till Sverige var 
förhållandevis dyrt, och att postförings frekvensen småningom ökades 
till en gång i veckan visar på den betydelse som information tillmättes 
under tidigmodern tid.

Innehållet i ordinantian rör till största delen den tidigare nämnda 
post förbindelsen mellan Hamburg och Stockholm. En hypotes är 
att Lennart van Sorgen ombetts komma in med fler alternativ till 
hur postlinjen skulle ordnas efter att han skickat in sitt ursprungliga 
förslag den 21 februari 1620. I ordinantian nämns att förbindelsen-
Stockholm–Hamburg skulle vara öppen för privatpersoner. Buden 
skulle medföra olika slags brev och paket, och den som ville skicka 
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post skulle betala fyra öre ”för varje lod som brevet eller paketet vä-
ger”.248 I texten meddelas namn på några av buden som skulle sköta 
postleveranserna, bland annat Christoffel Mickelsen, Hans Tameken 
och Hendrick Resen. Åtminstone några av kurirerna hade tid igare in-
gått i den organiserade korrespondens verksamhe ten mellan Hamburg 
och Stockholm.249 Så långt är den anonyma ordinantian en fortsatt 
planering för post förbindelsen mellan Stockholm och Hamburg, men 
i textens avslutning står det: ”Buden ska fortskaffas av de bönder som 
bor närmast landsvägen, tre eller fyra mil ifrån varandra, mot att samma 
bönder ska vara befriade från att skjutsa andra”.250

Det här är en spännande formulering. Organisationen med bön-
der som brevfraktare påminner om det postsystem som fanns i Johan 
III:s och Karl IX:s stadgor, där bönderna, i form av länsmän och fjär-
dingsmän, skulle fungera som postbud. Liksom i de tidigare svenska 
förslagen är ersättningen för brevförseln kopplad till olika former av 
friheter, framförallt från skjutstvånget.

Några bönder användes inte för att befordra posten i Sverige un-
der 1620-talet. Staten valde istället att organisera förbindelsen mel-
lan Stockholm och Hamburg med avlönade kurirer. En förklaring 
till det är den tidigare nämnda bristen på kompetens. Enligt teorin 
om transaktionskostnader innebär det att statens tillgångsspecificitet 
för brevforslingen var så låg att det skulle innebära alltför höga trans-
aktionskostnader att ordna en bondestafett. Förslaget var dock väckt 
och att utnyttja bönderna för transportering av post skulle senare bli 
den svenska lösningen på organisationen av postväsendet.

Postordningen från 1624
Ett första mer allvarligt försök att etablera ett formellt postväsende 
över hela riket är det förslag till postordning som Axel Oxenstierna 
satte samman 1624. Postordningen har varit avsedd att presenteras 
vid riksdagen i Stockholm i mars samma år, i kombination med en 
ordinantia om skjutsning.

I riksarkivets källpublikation över Axel Oxenstiernas brev sägs att 
de båda förordningarna inte blivit verklighet efter riksdagen.251 Hur 
det förhåller sig med det är något oklart. Bergfalk nämner i sin post-
historik från 1846 ett mandat om gästning och skjutsning, som ska 
ha utfärdats den 20 april 1624. Han hänvisar till Hallenbergs historia 
från 1796, i vilken Hallenberg nämner mandatet som utfärdat i Upp-
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sala. Datumen stämmer också väl med den nyss avslutade riksdagen. 
Mandatet har emellertid inte blivit tryckt och det finns inte med i 
Höppeners förteckning över tryckta förordningar. Däremot finns ett 
”Mandat om Gästning och Skjutsning” i riksregistraturet, infört på den 
20 april 1624, daterat i Uppsala. Hallenberg hänvisar förmodligen till 
texten i riks registraturet. Att avfärda mandatet som icke utfärdat an-
ser jag dock mot bakgrund av resonemanget ovan inte låter sig göras. 
Speciellt inte som en text finns i riks registraturet. Stadgan kan mycket 
väl ha utfärdats, men i en mycket kortare form än det ursprungliga 
förslaget på riksdagen.252

Teodor Holm nämner Oxenstiernas förslag till postordning kortfat-
tat, men verkar inte själv ha sett utkastet. Enligt honom har den omta-
lade skjutsnings ordinantian inte ingivits till riksdagen.253 Nils Forssell 
är något mer detaljerad men har blandat ihop korten. Han citerar 
förslaget till postordning som om det vore ordinantian om skjutsning 
och gästning.254 Det rör sig i själva verket om två separata förslag till 
stadgor. Skjutsningsordinantian har diskuterats på riksdagen, medan 
förslaget till postordning inte verkar ha berörts, mer än att den omtalats 
i utkastet till ordinantian. Förslaget är viktigt som idébakgrund till de 
kommande postordningarna.

Vi kan slå fast att ständermötet i Stockholm på våren 1624 fick ta 
ställning till en förordning om skjutsning och gästning. Det bevarade 
förslaget till förordningen samt de fyra ständernas betänkande uppå 
detsamma visar att frågan har diskuterats av riksdagen.255 Prästestån-
det var positivt inställt till förslaget om skjutsning och gästning och 
föreslog att ”gjorde ordning worden publicerat och i wärcket stält”.256 
Likaså nämns riksdagens behandling av skjutsfärds ordinantian i beslu-
tet från mötet. I biavskedet, ett tillägg till riksdagens beslut, står det: 
”Skiussfärds och Hospitlers Ordningar som wij författe och Ständerne 
här på Riksdagen hafwe proponera låtet är af dem gillade gode och 
tiänlige funne till godh politie, och all inritat missbruk affskaffelse”.257 
Själva postordningen verkar dock inte ha presenterats för riksdagen. 
Den omtalas i förslaget till skjutsfärdsordinantian som redan utfärdad. 
Det vet vi att den inte blev. I beslutet från riksdagen omtalas inte heller 
något postväsende. Slutsatsen får därför bli att postordningen av okänd 
anledning inte diskuterades på riksdagen och sedermera inte heller ge-
nomfördes. I den 22:a och sista punkten i förslaget till ordinantian om 
gästning och skjutsning nämns Oxenstiernas post ordning:
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Sedan äro icke alla ärenden af sådan hast att därtill behöfves ridande 
post, hvarför hafve vi det så förordnat, att gångande poster och bud 
skola öfver hela riket hållas, där de dagligen postera till fots landstrå-
ten åter och fram, bärandes så wåre och wåre officerares, såsom ock 
alle privatpersoners, de vare sig af hvad stånd de äro, bref och bud till 
de orter, som hvar är beskedd att gå. Men efter ty detta väl aktas för 
ett det bästa medel att afskaffa de olaga skjutsningar, härtill icke så 
enkannerligen brukligt, och det fördenskull vill något klarligare blifva 
beskrifvet och uttydt; hvarför hafve vi vissa postmästare och poster öfver 
hela riket låtit förordna och dem en särdeles ordning föreskrifvit och 
göra låtit, därefter de sig och alla andra rätta kunne.258

Paragrafens inledande mening syftar tillbaka på punkten innan. I den 
omtalas att staten vid behov kunde skicka särskilda kurirer som skulle 
transportera viktig statspost. Däremot fanns det brev från riksstyrelsen 
och privat personer som inte behövde transporteras med samma snabba 
hastighet. Det är för den korrespondensen som postmästarna och post-
ordningen var tänkt. Texten redogör för en regelbunden postgång, där 
buden dagligen ska transportera breven. Likaså ska det vara ett postnät 
som är öppet för all mänheten. Förslaget om ordinantia för gästning 
och skjutsning resulterade inte i någon reglering av skjutsningarna. 
Som vi senare ska se spelade förslaget dock en betydande roll när staten 
småningom bestämde sig för att starta ett postväsende 1636. 

Oxenstiernas förslag till postordning har alltså i stort sett förbigåtts 
av den tidigare forskningen. Av den anledningen följer en något ut-
förligare beskriv ning av förslagets innehåll, och en bild av texten, med 
Oxenstiernas handstil, finns i början av det här kapitlet. Utkastet är 
disponerat som en typisk förordning med en kortare ingress och där-
efter stadgande under olika punkter. Förslaget innehåller nio paragrafer 
och ingressen lyder så här:

Vij Gustaff etc. Göre vetterligtt, att efter våre och chronones ährenden 
blijffue gemenligen brukade till ett skeen och tilfelle, förmedelst hvilket 
de tunge och olage skiusferder och gestningar i landet beteckies; kan 
och väl hända att de därtill någon orsak ähre, så haffue vij iblandh 
andhre medell till att affskaffua all oskälig tunga och besvär ifrån våre 
undersåter, menige almoge; och därjempte det så laga, det våre anlig-
gendhe ährenden icke måge försumes, och så dette gott funnett, att 
gongande poster motte anstellas genom rijket, medh hvilke icke alle-
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nast våre breff, som icke stoor hast behöffve, kundhe framkoma, uthan 
och privat personer, som nu understundom medh stoor omkostnadt 
och egett budh sine ährende moste förrätta, kundhe då för en ringa 
ting deras breff och budh fortskaffua, och alttså orsaken till myckedt 
rijdande och rännande, så för oss som våre undersåter affskaffaues. På 
det nu så väl våre officerer och tiänare, som alle andhre måge veta på 
hvadh oss synts gott det härutij ordenteligen att beschrijffua latha.259

Redan i inledningen står det klart att Oxenstierna tänker sig ett riks-
täckande postnät när han skriver att ”gongande poster motte anstel-
las genom rijket”. Rikskanslern är också mycket tydlig med att det 
postsystem som beskrivs ska vara öppet för privatpersoner. Texten ger 
nästan intryck att det är en förut sättning att posten är öppen också 
för privatbrev, för att problemen med skjutsningen ska kunna rättas 
till. Dessa formuleringar talar för att post ordningen ursprungligen var 
avsedd att läggas fram för riksdagen i samband med den tidigare om-
talade ordinantian om skjutsningen.

Som motiv till postordningens införande anges problemen med 
de olagliga skjutsningarna. Oxenstierna ansluter sig här till samma 
tradition som Johan III och Karl IX, vilka också anknöt till skjuts-
ningsbekymren när de försökte orga nisera postförmedlingen. Redan 
i de första raderna av förordningen nämns att skjutsningen är olaglig 
och att postordningen är ett medel att få bort missbruket. Den som 
läser noggrannare finner dock ett annat, och nytt, motiv till varför 
posten bör organiseras. Närmast i förbigående nämner Oxenstierna 
att privatpersoner brukar skicka sin post med egna bud, och att detta 
medför ”stoor omkostnadt”. Förutom att vi faktiskt får reda på hur 
privatpost skickades innan posten inrättades, är det rimligt att anta att 
också staten fick höga kostnader på grund av kurirerna. Kanslern ser 
alltså ekonomiska vinster med att organisera postväsendet. Ekonomin 
har hittills varit ett undanskymt argument till att posten ska organi-
seras. Rimligen talar Oxenstierna här om den faktiska kostnaden för 
att skicka breven, men det går att läsa hans kommentar som en hän-
visning till statens transaktionskostnader för att sköta sina kontakter 
med Europa och för att stävja problemen med skjutsningarna. Det är 
en argumentation som kommer att återkomma. 

I Oxenstiernas förslag redogörs under de nio följande punkterna 
för hur posten ska fungera, med tyngdpunkten lagd på själva orga-
nisationen. Den första punkten stadgar adresseringen av breven, som 
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skulle skickas till en ”General Postmestare” i Stockholm. Denna person 
skulle ansvara för all utgå ende och inkommande post på kansliet och 
i de andra delarna av statsförvalt ningen i Stockholm. Vidare redogörs 
för de fem postlinjerna som skulle inrättas, samtliga utgående från 
Stockholm: den första till Markaryd, den andra till Göteborg, den 
tredje till Falun, den fjärde till Härnösand och den femte till Reval. 
Likaså förklaras att lokala postmästare ska rekryteras ur borgerskapet 
i de städer som posterna passerar på sin väg. Dessa postmästare ska 
ansvara för att breven kommer fram till adressaten på orten. Det är 
en hierarkisk orga nisations form som skissas av kanslern. Av förslaget 
framgår att posten främst är statens intresse och både ska ordnas och 
drivas av staten.

Den i ingressen omtalade privatkorrespondensen berörs under en 
egen punkt där det berättas hur privatpersonerna ska gå tillväga om de 
vill skicka brev. I samband med detta stadgas hur de människor som 
ingår i organisatio nen ska klara sitt uppehälle. Staten tar på sig under-
hållet för general postmästaren och posterna. De lokala postmästarna 
ska klara sig på de inkomster som postverksamheten ger. Ett finurligt 
system planeras, som det är värt att redogöra för här.

Alla som skickade brev skulle betala, oavsett om det var privatbrev 
eller statens post. Den som skickade brevet skulle till postmästaren ge 
två öre för ett brev och fyra öre för ett brevknippe. Postmästaren skulle 
behålla hälften och skicka resterande pengar med postbudet. När posten 
levererade breven till näste postmästare skulle denne lösa breven med 
ett öre per brev och två öre för ett knippe. Den som breven var ställda 
till löste dem i sin tur av postmästaren för två respektive fyra öre. Om 
det var skrymmande post, ”någon ask, eller annedt besvärligtt att bära”, 
fick den som skulle skicka paketet komma överens med budet om hur 
mycket pengar han skulle ha. Postmästaren och den som skulle lösa ut 
paketet betalade som vanligt.260

Själva postbefordran skulle skötas av poster, alltså kurirer. På linjen 
till Markaryd skulle det vara ridande poster, på de andra linjerna gång-
ande.261 Posternas hastighet regleras under punkt 6, liksom det praktiska 
förehavandet kring hur posten skulle hanteras när den anlände till sin 
slutstation. Vidare står det att ridande poster beräknades färdas med 
en hastighet av åtta mil per dag och gångande poster fyra mil per dag. 
Oxenstierna inskärpte vikten av hastigheten genom att hota den som 
inte höll tiden med att ”så månge dygn sittia i tornedt vedh vatn och 
brödh, såsom han öfver tijdhen utheblijffver”.262
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Ytterligare belägg för att postordningen var tänkt att presenteras i 
anslutning till ordinantian om skjutsningsproblemet finns i den nionde 
punkten, som talar om att de ridande posterna skulle ha fri skjutshäst 
till gränsen, medan de skulle betala för sin mat och logi. Att betala för 
mat och logi var ett av de åter kommande medel som staten använde 
för att komma till rätta med de olaga skjutsningarna.263 En liknande 
formulering återfinns i punkt 21 i förslaget till skjutsningsordinantian. 
Där talas bland annat om att statens bud ska ha företräde till skjutsning 
men att de ska betala för tjänsten.264

Som synes var det ett omfattande förslag som Axel Oxenstierna satte 
samman 1624. Det var i många fall mer detaljerat än för ordningen 
om postbuden 1636. Ett par av Oxenstiernas idéer ska lyftas fram lite 
extra. Den första är att det uttryckligen betonades att det skulle vara 
ett offentligt postsystem. De tidigare organisationer som funnits för 
statens post hade i stort sett varit postnät inom förvaltningen. Det är 
möjligt att erfarenheter från postlinjen mellan Hamburg och Stockholm 
spelade in när det gällde offentligheten. Förslaget att öppna posten 
för privat korrespondens kan dock knappast tillskrivas kanslern. Som 
visats ovan frågade Lennart van Sorgen i sitt brev från 1620 om köp-
männen i Hamburg skulle kunna utnyttja den planerade postlinjen till 
Stockholm. Axel Oxenstierna hade förmodligen van Sorgens förlaga i 
bakhuvudet när han skrev sitt förslag 1624.

 En annan av nymodigheterna i förslaget är att det ska vara ridande 
poster på vägen till Markaryd. Det visar att förbindelserna söderut till 
kontinen ten var viktiga, men också på det faktum att ridande poster 
kunde transportera både mer post och på kortare tid. En tredje punkt 
som jag vill lyfta fram är att postordningen, sin detaljrikedom till 
trots, fortsätter att förorda anställda kurirer. Oxenstierna vill inte att 
det rekryteras postbönder eller att posten förs fram i ett stafettsystem. 
På den här punkten har kanslern inte tagit intryck av de stafettsystem 
för postförsel som fanns på kontinenten. Med tanke på att staten re-
dan 1620 avböjde ett förslag om stafettpost på linjen till Hamburg, 
ter sig framhärdandet med kurirerna som naturligt. Min tolkning är 
att centralmakten ville försäkra sig om snabb postgång, vilket ridande 
kurirer ansågs garantera. Vi har sett hur Gustav II Adolf anordnade 
slotts posterna som en kurir post mellan ståthållardömena. Det är rimligt 
att anta att den förhärs kande synen under 1620-talet var att kurirpost 
var snabbare än stafettpost. 

En annan förklaring kan stå att finna i mängden post. Under 1620- 
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talet ökade statens behov av att korrespondera, och antalet brev lär 
1620 ha varit mångdubbelt högre än femtio år tidigare. Trots det kan 
brevmängden ha varit så liten att en organisationsform med stafettpost 
vore ett för stort företag att organisera. Transaktions kostnaderna för att 
underhålla och övervaka ett sådant system hade överskridit det behov 
som fanns för post gången under 1620-talet. En sådan förklaring gör 
det förståeligt varför det i Oxenstiernas förslag inte diskuteras några 
entreprenadalternativ för hur posten skulle ordnas, och förordningen 
från 1624 har förmodligen varit anpassad för hur behovet såg ut just 
då. Ytterligare en förklaring kan vara att Oxenstierna hade större för-
troende för statens kurirer än för bönderna och 1624 inte var beredd 
att ge dem ansvaret för att transportera posten.265

Ännu en iakttagelse i Oxenstiernas förslag är stadgandet om betal-
ning för breven. Under punkt 8 meddelas att porto för alla brev, också 
statens, ska betalas till den lokale postmästaren. Detta kan inte tolkas 
på annat vis än att statens post år 1624 fortfarande var begränsad. 
Senare postordningar skulle ge statens post antingen fritt porto eller 
expensmedel för att betala det med. 

Av någon anledning genomfördes aldrig Axel Oxenstiernas förslag 
1624. Det finns inga direkta spår av att postordningen har diskuterats, 
varken i rådet eller av kungen. Mot bakgrund av det allmänna läget i 
riket under tidsperioden framstår ekonomin som en tänkbar förkla-
ring till att förslaget inte genom fördes, och till att förordningen om 
postbuden ser ut som den gör. Staten skulle inte ha råd att finansiera 
Axel Oxenstiernas förslag. Ett genomgående problem för den svenska 
stormakten var den näst intill ständiga bristen på likvida medel, och 
ett av de stående kraven på statens agenter utomlands var exempelvis 
att de på egen hand kunde uppbringa kontanter. Det var i mångt och 
mycket diplomatens förmåga att visa upp sin ekonomiska kreditvärdig-
het som avgjorde om han blev framgångsrik på sin position.266 Kredit-
värdigheten ställde bland annat till problem för Lennart van Sorgen, 
som fick lägga ut stora summor av sina egna pengar för att sköta den 
svenska postverksamheten i Hamburg. I Jan Rutgers brev till Oxen-
stierna från den 6 februari 1620 lägger Rutgers sig ut för att van Sorgen 
ska få sitt arvode. Enligt brevet har denne skött posthanteringen i tre 
år utan ersättning.267

Ett belägg för att det var pengarna som tröt när postordningen 
från 1624 hamnade i en skrivbordslåda är det förslag till en ny fattig-
vårdsstadga som diskuterades på riksdagen 1624.268 Kungen och Axel 
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Oxenstierna ville refor mera fattigvården genom att slå samman de olika 
socknarnas fattigstugor till större hospital. I förordningen är ekonomin 
ständigt närvarande och texten månar om att de nya hospitalen ska ha 
en säker och trygg finansiering. Bland annat innebar det att de intagna 
själva skulle betala för sin plats. På det viset slapp staten ifrån en del 
av kostnaden. Fler ekonomiska argument framfördes mot förslaget av 
bondeståndet, som var emot det av rädsla för ökade pålagor. Stadgan 
godkändes av riksdagen men kom aldrig att genomföras. En av anled-
ningarna var bristen på pengar, som i sin tur till stor del berodde på de 
pågående krigen.269 Älvsborgs lösen stod under 1610-talet för en tung 
utgiftspost för stats kassan, och under de kommande årtiondena fick 
såväl adel som bönder ställa upp på allt fler nya skatter och pålagor för 
att skaka fram pengar åt staten.

Den tyska saken
Efter riksdagen 1624 hamnade Oxenstiernas förslag till postordning i 
malpåse. Det glömdes inte bort, vilket framtiden kom att utvisa, men 
av någon anledning verkar inte riksstyrelsen ha varit speciellt intres-
serad av postens ordnande under åren efter 1624. Upphovsmannen 
själv lämnade landet 1626 för att bli generalguvernör för de svenska 
besittningarna i Preussen, och efter att Sverige 1630 blandat sig i tret-
tioåriga kriget befann sig en stor del av riksstyrelsen på kontinenten eller 
sysselsatte sig näst intill oavbrutet med krigets organisering. Kungens 
och Oxenstiernas frånvaro från inrikespolitiken kan vara en anledning 
till postfrågans undanskymdhet åren efter 1624.

Från sin position som generalguvernör i Preussen fortsatte Axel 
Oxenstierna likväl att brottas med postbekymmer av mer handgriplig 
karaktär. Han skriver i sina brev flera gånger om de olika hinder som 
fanns för postens befordran, till följd av kriget eller väderleken.270 Sam-
tidigt kom de svenska ämbetsmännen som följde armén till kontinenten 
att i hög grad intressera sig för postens ordnande. Efter den svenska 
inblandningen i trettioåriga kriget byggdes ett postnät upp i de delar av 
Tysk-romerska riket som kontrol lerades av de svenska trupperna. Det 
bevarade källmaterialet från den svenska postverk samheten är fragmen-
tariskt. Det som finns kvar låter oss dock förstå att det var ett ganska 
omfattande system. När postlinjerna var som mest utbyggda, runt 1635, 
fanns ett antal svenska post mästare och postkontor på kontinenten.

När de nordtyska städerna erövrades av Gustav II Adolfs arméer 
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intogs också postkontoren. De tillhörde i de flesta fall den taxiska pos-
ten, vilken svenskarna var bekanta med sedan tidigare. Den svenska 
strategin verkar ha varit att besätta kontoren med betrodda män som 
kunde sköta postleveran serna, och på de flesta håll synes verksamheten 
ha fortsatt som tidigare, om än under svensk ledning. De betrodda 
postmästarna övertog hela verksamheten, in klusive lokalerna och buden 
som transporterade breven. I något fall etablerades egna postkontor 
parallellt med att de äldre taxiska kontoren levde kvar.271

Övertagandet ska ses som en följd av arméledningens behov av snabba 
och effektiva informationskanaler. Möjligheterna att snabbt kunna skicka 
under rättelser var avgörande för styret av de ockuperade områdena. Sam-
tidigt ska inte postens betydelse för det rent taktiskt militära överdrivas. 
Armén skickade också i fortsättningen egna budbärare med hemlig och 
känslig information som inte kunde anförtros ett öppet postväsende.272 I 
Leipzig förefaller postmästar tjänsten ha tillsatts strax efter att svenskarna 
erövrade staden. Redan från den 20 november 1631 finns en bevarad 
tidtabell som anger vart och när posten skulle avgå från staden. I tabellen 
står: ”Den som vill skicka post till de ovan nämnda orterna, ska lämna 
in sina brev till det kungliga svenska posthuset enligt givna tider och 
dagar, varefter posten skickas i väg”.273 Ytterligare en posttidtabell med 
orter och avgångstider gavs ut i Leipzig i april 1632.274

Mannen som fick uppdraget att vara kunglig svensk postmästare i 
Leipzig var Anders Wechel, samme man som Axel Oxenstierna senare 
skulle plocka hem till Sverige och göra till chef för det inhemska post-
väsendet. Wechel fungerade också som korrespondent till Oxenstierna, 
och totalt fjorton brev från honom finns bevarade. Flera av dem kan 
karaktäriseras som vanliga korrespondentrapporter med redogörelser 
för politiska eller militära händelser i tyska riket.275 Inledningsvis var 
det tänkt att Wechel skulle ansvara för den svenska fältpostens expe-
dierande i Leipzig, men ganska snart insåg han att det gick att tjäna 
pengar på postverksamheten genom att också distribuera privatpost. I 
augusti 1632 utgav han en posttaxa för Leipzig i vilken han talar om 
sig själv som förordnad postmästare för det kungliga svenska posthuset 
i staden. I taxan finns tydliga uppgifter om hur mycket det kostade att 
skicka brev till olika orter runt om i Europa.276

Även i Frankfurt am Main fanns en svensk postmästare, Johann von 
den Birghden. Redan 1599 hade han blivit föreståndare för postexpe-
ditionen i Rheinhausen och 1615 blev han taxisk postmästare i Frank-
furt am Main. Eftersom Birghden var lutheran kom han småningom i 



postgång på växlande villkor

78

konflikt med greven Leonard von Taxis, en nitisk katolik. Konflikten 
gällde den tidning som von den Birghden gett ut och som orsakat 
något av en presskandal. Bland annat hade postmästaren publicerat 
uppgifter som vilselett den katolska armén.277 von Taxis fick stöd av den 
tysk-romerske kejsaren och med hjälp av ett dekret från 1627 avsattes 
Birghden från sin tjänst.278 Respasset för von den Birghden ska ses som 
en del i efterdyningarna till den katolska dominansen efter Danmarks 
misslyckade ingripande i trettioåriga kriget. Åren närmast efter 1626 
utsattes den lutherska befolkningen för kraftfulla repressioner som till 
exempel kom till uttryck i restitutionsediktet 1629.

Johann von den Birghden bedrev en personlig kamp för att få till-
baka sin tjänst, något han inte lyckades med förrän svenskarna erövrade 
staden. Det var således en inom postverksamheten väl förfaren man 
som placerades som post mästare i Frankfurt, och som ett bevis för sina 
tjänster åt den svenska staten erhöll han ett skyddsbrev från Gustav II 
Adolf den 22 december 1631.279 von den Birghden gav 1634 ut en taxa 
med porto och avgångstider från postkontoret i Frankfurt am Main. 
I taxan fick kunderna reda på vilka dagar breven avsändes och när de 
beräknades komma fram.280

Under 1634 gavs det också ut en allmän svensk postförordning som 
skulle reglera postväsendet i Frankfurt am Main, och möjligen även i 
övriga delar av Tysk-romerska riket. Förordningen är utgiven i drottning 
Kristinas och Axel Oxenstiernas namn. Den senare betitlas rikskans-
ler i Sverige och direktor för det evangeliska förbundet. Poststadgan 
innehåller fjorton punkter och bland annat står det att varje posthål-
lare ska ”ha två goda hästar och därtill en pojke eller en postiljon” för 
att trans portera posten.281 Ersättningen för dessa skulle betalas av en 
överpostmästare. Systemet innebar att den postmästare som beordrat 
en ritt skulle erhålla en riksdaler och den som beordrat en stafett för 
myndigheternas räkning skulle erhålla en halv riks daler. Postförord-
ningen nämner brevbefordran både med hjälp av enskilda kurirer och 
i stafettform, och den europeiska modellen med stafettposter har stått 
klar för Oxenstierna och den svenska statsledningen.

I texten regleras vad som gällde för värdesaker eller kontanter som 
skickades med posten. Det var postmästarens ansvar att värdeföremålen 
förvarades väl, och om de skadades eller förkom var det hans skyldighet 
att ersätta för lusten. I den sista punkten föreskrivs att postmästarna ska 
”[s]vära vid Gud, Hennes kungliga majestät, och Sveriges krona, samt 
hennes bunds förvanter, de evange liska kurfurstarna och ständerna”.282 
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En liknande lösning med post mästare som var betrodda av svenskarna 
nyttjades i Augsburg, där en Daniel Stengling fick titeln överpostmäs-
tare under 1633. Också i Stettin verkar det enligt Heurgren ha fun-
nits ett svenskt postkontor, men något namn på post mästaren finns 
inte bevarat.283 Till vägagångssättet med pålitliga män som postmästare 
verkar ha varit en tydlig svensk strategi. Vi kan belägga en liknande 
lösning i Dorpat, där en Jacob Becker i en posttaxa från 1632 titulerar 
sig ”Kungl. Majt:s av Sveriges förordnade postmästare över Livland och 
Preussen”.284 Becker var en driftig man som redan i slutet av 1620-talet 
hade ansvarat för olika postlinjer i Riga och han utsågs småningom 
av staten till postmästare med ansvar för posten i delar av Estland.285

Det är tydligt att den svenska administrationen i Tysk-romerska 
riket varit med och organiserat ett ganska omfattande postsystem i 
de erövrade delarna under första halvan av 1630-talet. Att tala om 
ett svenskt postväsende i norra Tyskland, som den tidigare postforsk-
ningen gjort, är dock att dra för långtgående slutsatser.286 Med tanke 
på Wechels och von den Birghdens aktiviteter menar jag att det snarast 
var en fortsättning av en tidigare fungerande postverksamhet, fast un-
der svenskt överinseende. Svenskarnas primära avsikt var att få igång 
fungerande infor mationslinjer mellan sina trupper och de svenska 
ämbetsmännen i de ockuperade områdena. När det väl fungerade ver-
kar intresset för posten ha svalnat. Wechel och von den Birghden har 
helt klart bedrivit postverksamhet för privatpersoner och på detta vis 
tjänat pengar. Några direkta synpunkter på denna affärsverksamhet 
verkar svenskarna inte ha haft, åtminstone finns det inte några sådana 
bevarade. Tvärtom stöttade både kungen och Oxenstierna de svenska 
postmästarna när det framfördes klagomål mot deras verksamhet.287 
Den svenska inställningen förefaller ha varit att så länge posten kom 
fram, var det gott nog.

Bristen på färska nyheter och information samt det därav uppkomna 
be hovet av att snabba på postgången var ett faktum för den svenska 
statsadmi nistrationen runt 1630. Axel Oxenstierna försökte vid flera 
tillfällen skaffa sig en bättre position för att informera sig. Bland annat 
framförde han önskemål till kungen i ett brev från Elbing i februari 
1630: ”Dedh vore högt aff nödhen, att någre små skep eller galeyer 
vore här, som jagh till poster bruka kundhe”288. Samma bekymmer 
dryftade Oxenstierna ett år senare då han i ett betänkande om spann-
målshandeln skrev:
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[Det] ähr aff nödhen, att 4 gode bojorter hålles, som idkeligen korssa 
Östersiön emellen här, Sverrige, Lijfflandh och Pommern, bådhe för 
correspondencen skuldh och så peningerne till Pommern ordinarie 
att öfverbringa.289

Kanslern ger uttryck för en ständig brist på information, eller i alla fall 
en rädsla för att hamna i en sådan situation, liksom han gjorde i det 
tidigare nämnda memorialet till Salvius. Ett väl fungerande postväsende 
skulle förbättra informationsläget och i Tysk-romerska riket fanns en 
sådan organisation redan på plats. Genom att utnyttja de befintliga 
postlinjerna kunde kungen och Oxenstierna hålla sig informerade och 
få fram sina brev och order både effektivare och billigare än hemmavid. 

Att rikskanslern tagit intryck och insett värdet av postväsendet i de 
områden som svenskarna erövrat kommer väl till uttryck i ett skydds-
brev som Axel Oxenstierna gav ut i drottning Kristinas namn den 30 
oktober 1633. Skydds brevet handlar om beskydd för postpersonalen 
och om förbud mot att utan betalning använda posthästar, och det är 
så det omnämnts i den tidigare forskningen. Det intressanta med brevet 
är emellertid Axel Oxenstiernas syn på posten som en egen verksam-
het. Skyddsbrevets ändamål var att återinföra post väsendet till vissa 
orter och förnya tidigare utfärdade privilegier för postpersonalen. I 
texten radar Oxenstierna upp en massa saker som det är förbjudet att 
göra mot postpersonalen och han motiverar varför det är så viktigt att 
posten får ha sin fria gång och inte hindras:

För det allmännas bästa och för att utöka den viktiga handeln, är det 
högstnödvändigt att postväsendet utsträcks över hela riket, till Neder-
länderna, Sjöstäderna, Frankrike och andra orter, och där återinförs 
och ordnas. […] Det oumbärliga postväsendet i riket kan lätt hamna 
i nedgång och fullkomlig ruin, till näst inpå oreparabel skada, vilket 
både kan, och sannolikt kommer att, skada den allmänna handeln.290

I skyddsbrevet betonar Oxenstierna postens betydelse för den oumbärliga 
handeln och de konsekvenser som dåliga postförbindelser kan få för 
köp männen. Det stadgas att det är förbjudet att ta hästar utan betalning 
från postpersonalen. Det är också förbjudet att rida postmästa rens hästar 
till utmattning och att utöva våld mot honom eller hans hushåll och 
egendom. Här återkopplar Oxenstierna till tidigare utfärdade skyddsbrev, 
bland annat ett för allmogen som Gustav II Adolf gav ut i Kitzingen 
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1632. Liksom Oxenstierna ville kungen skydda post personalen, och 
i förlängningen postverk samheten i stort.291 I skyddsbrevet från 1633 
understryker Oxenstierna att detta gäller alla, både hög och låg, solda-
ter och officerare likväl som vanligt folk. Kroppsligt straff väntar den 
som bryter mot reglerna. Alla uppmanades dessutom att hjälpa till så 
att posten kom fram. Axel Oxenstiernas skyddsbrev från 1633 är ett 
starkt försvar för posten som en viktig verksamhet. Han under stryker 
att postväsendet är betydelsefullt både för handeln och för det allmänna.

Rikskanslern intresserade sig under 1633 och 1634 en hel del för 
post frågorna på kontinenten, bland annat en postlinje mellan Tysk-
romerska riket och Italien, via Schweiz, vilken skulle anordnas av Da-
niel Stengling, den svenske postmästaren i Augsburg. Stengling och 
Oxenstierna hoppades att den nya postvägen skulle användas istället 
för den gamla, via Tyrolen, som drevs av en katolsk konkurrent till 
Stengling. I flera brev uppmanade Axel Oxenstierna olika furstar och 
städer att i framtiden använda sig av Stenglings postlinje. Bland annat 
skickade han brev till dogen i Venedig och till borgmästaren och rådet i 
Zürich. För de senare framhöll han hur viktigt det var för handeln och 
den evangeliska saken att nämnda postlinje till Italien kom till stånd. 
Samma budskap fick borgmästaren och rådet i Nürnberg.292 Liknande 
retorik användes i flera andra brev, bland annat ett till hertig Henri, 
befälhavare för de franska trupperna i Graubünden, vilken uppmanades 
att stödja projektet för handelns skull.293

Heurgren, som undersökt postlinjen till Italien, är tveksam till om 
den överhuvudtaget kom igång. Den nya postvägen mötte motstånd från 
handels männen i de sydtyska städerna. Korrespondensen med Italien 
var betydelsefull för deras handel, och köpmännen var rädda för att den 
nya postvägen skulle försämra, och i värsta fall stoppa, förbindelserna 
med Italien. Trots att Oxenstierna lyckades få med sig det så kallade 
Heilbronnförbundet på den nya postvägen, verkar det inte blivit något 
av det hela.294 Därtill tryckte Oxenstierna på för att postgången inom 
Tysk-romerska riket skulle snabbas på. I ett antal brev propagerade han 
för ridande poster, istället för gångande, för att breven skulle komma 
fortare fram. Kurfurstarna i Sachsen och Brandenburg upp manades att 
se till så att posterna använde sig av hästar i fortsättningen.295

I sin retorik kring postens organisation och betydelse på kontinen-
ten var det i första hand två saker som Oxenstierna och den svenska 
administrationen fram höll: postens betydelse dels för handeln, dels för 
det som något luddigt kallas det ”det allmänna”. Vad som framskymtar 
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i formuleringen är början till en åtskillnad mellan statens affärer och 
det som sköttes privat, vad vi i dag skulle kalla privat och offentligt.296 
Oxenstierna gör i sin retorik skillnad mellan köpmännens och handelns 
behov och den post som behövs för det allmänna, alltså för exempelvis 
den suveräna statens maktutövning. Postens nytta ligger i dess bety-
delse för ekonomin och informationsspridningen, och Oxen stierna 
uttrycker det kanske tydligast när han talar om risken för irrepara bel 
skada på det oumbärliga postväsendet i sitt skyddsbrev från 1633. I 
brev och tryckta förordningar som gavs ut av den svenska staten är 
det fördelar för handeln och det allmänna som ges som motivering till 
postens etablering. När det gäller motiven till att starta ett postväsende 
hemma i Sverige är det frågan om skjuts ningen som helt dominerar 
diskussionerna. Vi kan alltså urskilja två helt skilda motiv till att det 
bör startas en organiserad post. 

Förarbeten till förordningen om postbuden
Efter det att Gustav II Adolf dödats i slaget vid Lützen uppmärksam-
made Axel Oxenstierna postens ordnande inom riket. I ett memorial 
till rådet, skickat från Frankfurt am Main den 8 oktober 1633, gör 
rikskanslern upp planer för den inre förvaltningen i landet. Det är ett 
omfattande aktstycke som Oxenstierna skickar hem från sitt högkvarter 
i staden och i en av punkterna skriver han om postväsendet:

Så ville och vara aff nödhen, att rijdande poster på alle huffvudvägarne 
bestelles, och så på visse ortar i rijkedt Postmästare, som breffuen 
bestella, emot ett vist genant efter vichten; sosom och att footgengare 
i lijke motte förordnes ifrån ded ene fögderi till ded andre, som skaffua 
breffuen väl fram, medh mykedt mindhre omkostnadt och oordning 
ähn härtill ähr skeett.297

Formuleringen i memorialet har flera likheter med kanslerns förslag till 
postordning från 1624, bland annat nämns de dryga kostnader som är 
förknippade med att skicka post som ett skäl att införa ett postväsende. 
Det är en åsikt Oxenstierna åberopade redan i sitt förslag från 1624. 
En förklaring till att kanslern på nytt ville reformera postsystemet 
var att staten pådragit sig högre transaktionskostnader för sin brev-
förmedling. I takt med att mängden information som behövde skickas 
som brev ökade, steg kostnaderna för att övervaka och hålla igång ett 
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kurir baserat postsystem. Den högre trans aktionsfrekvensen motsvara-
des inte av att tillgångsspecificiteten ökat. Staten behövde helt enkelt 
skaffa sig kunskap och infrastruktur för brevförmedling, och om poster 
och postmästare anställdes skulle posten kunna skickas till ett lägre 
pris, menade Oxenstierna. Tidigare hade behovet av posten till största 
delen motiverats med de olaga skjutsningarna, nu blev handelns bästa 
ett bärande skäl.298 Här är det tydligt hur erfaren heterna från norra 
Tysk-romerska riket och Europa spelat in. 

I memorialet från 1633 skriver Oxenstierna också om stafett post mel-
lan de olika fögderierna. På det viset påminner upplägget om de försök 
som Johan III och Karl IX sysselsatte sig med i början av 1600-talet. 
Det är svårt att tro att de förordnade fotgängare som nämns skulle 
vara något annat än bönder. I riksrådets svar på memorialet förbigås 
postfrågan helt. Istället verkar riksråden i Stockholm varit intresserade 
av vägarnas beskaffen het och skjutsningens avskaffande: ”angående 
Broobyggningh och Wägerödningh, samptt gest och skiutzferder, 
haffwa icke mindre sine goda skääll, och är öffuer desse nyligen publica 
decreta uttgångne”.299

Trots rådets ointresse för postfrågan fortsatte Oxenstierna sin planering 
för ett inhemskt postväsende. Den 26 augusti 1635 skickade han ett 
rekommendationsbrev till Kungl. Maj:t. I brevet skriver Oxenstierna: 
”såsom jag nu fuller hafver hålledt ded vara af nöden och alltijd tänckt 
på medel och vägar, huru där hemma i Sverige postväsended fogeligen 
kunde inrättas med någor landsens nytta”.300 Rekommendationen gällde 
den förut nämnde tysken, Anders Wechel. Han hade förordnats till 
svensk postmästare i Leipzig av Gustav II Adolf, men efter kungens död 
och de svenska truppernas reträtt hade han fördrivits från sin post. Axel 
Oxenstierna hade bara gott att säga om Wechel och menade att han 
var ”en god redelig man, postväsendet icke allenast väll förstår, uthan 
veet ded och bequämligen att ahnställa och handtere”.301 Efter kans-
lerns rekommendation skickades Wechel till Stockholm, förmodligen 
under senare delen av 1635, för att inrätta ett postväsende i Sverige. 
Vi får anta att frågan i någon mån har diskuterats och att Oxenstierna 
inte helt på egen hand skickade Wechel till Stockholm. I rekommen-
dationsbrevet bad han förmyndarregeringen för Kristina sörja för att 
tysken fick någon form av uppehälle ordnat av staten. På samma gång 
motiverade han postväsendets ordnande med att det kan ”förekomma 
mycken onödig tunga och besvär å landet”.302 

Hösten 1635 hölls en riksdag i Stockholm. I samband med den 
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verkar frågan om ett postväsende på allvar ha diskuterats. Förmodligen 
betydde Anders Wechels ankomst till huvudstaden att planeringen för 
ett svenskt postväsende accelererade. Vid rådsmötet den 9 oktober 1635 
diskuterades posten, och plane ringen hade kommit så långt att rådet 
i detalj diskuterade hur många poster som skulle trafikera olika linjer:

[D]ebatterades om posterne, huru månge skole constitueres. Mentes 
vara nogh, att 2 reste ordinarie till Norlanden, 2 till Finlandh, 2 till 
Kopparberget, 4 till Östergjöthlandh, der sammastedes dee skilljas ådt, 
2 till Calmar, 2 till Elffzborgh etc. Så skall och visse gångande poster 
förordnas i Nyköpingh, i Norköping, i Linköpingh, i Jöneköping, och 
den ena den andra afflijsa.303

Dessa citat visar på en spännande kombination av två olika postsystem: 
dels det sedan tidigare använda kurirsystemet och dels det nya stafett-
systemet, som skulle bli verklighet med förordningen om postbuden. 
Rådsherrarna hade tydligen för avsikt att först kombinera de båda sys-
temen genom att anställa enskilda poster, alltså kurirer, på vissa linjer. 
Dessutom skulle det förordnas gående poster, troligen menas bönder, 
som skulle använ das för stafettpost på andra rutter. 

Vid riksdagen diskuterades ånyo problemen med de olagliga skjuts-
ningarna. En ordinantia om gästning och skjutsning presenterades 
för ständerna. I förslaget nämns postväsendets inrättande under en 
av punkterna. Texten är ordagrant överensstämmande med det elva år 
gamla förslaget från 1624.304 I förslaget till ordinantian nämns precis 
som då en postordning. Till skillnad från riksdagen 1624 hade rådet 
verkligen arbetat med en sådan inför ständer mötet 1635 och vid råds-
mötet den 16 oktober

opläste Richs-Cantzlerens promotorial för Post-mästaren Wäckell. 
Slöttz att man skulle förnimma hans förslagh och betänckjande om 
posterne här i Sverige oppå vise orther skole förordnas. Han, Wäckell, 
skall här väll bliffva accomoderat.305

Det går att ana Axel Oxenstierna bakom kulisserna. Rikskanslern har 
sparat på de båda förslagen från riksdagen 1624 och filat vidare på 
idéerna kring posten. Till skillnad från 1624 har ständerna den här 
gången också uttalat sig om posten. Adeln lämnade i början av no-
vember 1635 sitt betänkande över skjutsfärdsordinantian till rådet. När 
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det gällde posten ställde sig adelsståndet positivt: ”Vore önschandes, 
att Postmestare och brefdragare kunne förordnes i landzänderne, så 
att man sine bref och ährender i rettan tijdh må kunna fortsenda och 
uttretta låta”.306 Samma dag diskuterade riksrådet adelns betän kande 
och beslutade följande:

först stelles skule i värcket ridande och gångande visse poster, och sedan 
anrätta krögerne och affskaffa skjutzningen; förbjude sedan igenom 
stränge mandater och vidh högsta straff, ingen må stå fritt att taga 
skjutzhest. Ty förr bliffver thet aldrig godt. Skall och till den ända den 
ankompne Post-mästaren stella postväsendet i verket.307

Några dagar senare, den 12 november, undertecknades riksdagsbeslutet, 
där be folk ningens rättande efter majestätets förordningar noga poängte-
rades. Under den tredje punkten står det: ”sådane godhe ordningar hör-
sambligen förwänta bediandes hennes M:tt holla sträng hand öfwer de 
ordningar och Mandater, som sidst ther öfwe uthgångne är”.308 Resultatet 
av riksdagens och rådets beslut blev två kungliga förordningar: en om 
gästgiverier, som gavs ut den 29 januari 1636, samt en om postbuden, 
som gavs ut på Stockholms slott den 20 februari 1636.309 I den slutliga 
gästgiveriförordningen hade pass usen om postväsendet plockats bort.

Förordningen om postbuden 1636
I förordningen om postbuden grundlades det svenska postväsendet ge-
nom att ett nät av postlinjer etablerades över hela riket. Förordningen 
var första gången som postgången i landet organiserades efter formella 
principer. Det är i ljuset av det som statuterna från 1636 ska ses. Med 
förordningen om postbuden blev postväsendet en organiserad del av 
den växande staten och dess förvaltning, ett redskap för maktutöv-
ning i den allt starkare stat som växte fram under 1600-talet. Jag ska 
nu kortfattat gå igenom denna Sveriges första postordning. Ingressen 
till förordningen lyder:

Vi Christina etc. Göre vitterligt, at effter Wij nådigst för godt hafve, 
at anrätta uthi alle Provincer öfwer hela wårt Rijke wisse och ordinarie 
Poster, wåre trogne undersåter then gemene Allmoge å Landet til lijsa 
på thess Skiussfärder: Therföre hafwe wij effterföljande Post-ordning 
stadgat och uthgå låtit, hwarefter förbem:te Postbudh sampt alle andre 
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skole sigh rätta och förhålla. Gifwit på wårt Slott Stockholm Den 20. 
Februarij åhr 1636.310

Redan i början av texten står kopplingen till de debatterade skjutsnings-
problemen klar. Postväsendet inrättades med motiveringen att det skulle 
minska allmogens bekymmer med den olagliga skjutsningen. Inget 
sägs om bättre möjligheter att skicka post, eller statens behov av säkra 
postförbindelser. Inte heller Axel Oxenstiernas hänvisning till att breven 
skulle transporteras ”medh mykedt mindhre omkostnadt och oordning 
ähn härtill ähr skeett” finns med.311 Invånarnas eventuella behov av att 
skicka brev berörs inte i texten och på det hela taget framstår förord-
ningen om postbuden som en ganska enkel stadga. Totalt omfattar den 
arton paragrafer och till största delen berör den organisationen med 
postbönderna, vilka jämfört med tidigare postsystem framstår som det 
nya i förordningen.

För att transportera breven skulle det rekryteras postbönder längs 
med färd vägarna, helst personer som kunde läsa och skriva. Dessa skulle 
finnas på ett avstånd av mellan två eller tre mil. Till sin hjälp skulle de 
ha ett antal drängar vars uppgift var att springa med postsäcken till nästa 
bonde. På det viset skulle posten transporteras med ett stafettsystem 
längs postlinjerna. Postdrängarna skulle vara utrustade med ett post-
horn, ett spjut eller ”spiss” och ett postvapen på bröstet. När drängen 
närmade sig nästa postbonde skulle han blåsa i sitt horn, varpå näste 
dräng skulle göra sig redo. De löpande postdrängarna skulle använda 
överenskomna genvägar och om de möttes utefter vägen skulle de växla 
postsäckar och bege sig hemåt igen. Postbönderna skulle få ersättning 
för sitt arbete i form av en rad friheter från andra uppdrag åt staten. I 
ett beställningsbrev för postbönder från den 27 februari 1636 heter det 
att som belöning till postbonden ”effterlåte wij honom uthi thetta wårt 
öppne brefss krafft Friheet från [lakun] Gäst- och Skiussning sampt 
Dagswärken och Uthskrifning”.312 Mer än så kostade inte inrättandet 
av postväsendet. Några pengar fick bönderna ytterst sällan, vilket be-
tydde att postsystemet blev billigt för staten. 

Metoden att i utbyte mot diverse friheter leja bönderna för att sköta 
olika uppgifter åt staten framstår som en etablerad svensk lösning. 
Jämfört med många andra länder i Europa har den svenska staten ofta 
använt sig av detta arrangemang. Ett exempel är salpetersjudarna, vilka 
stod för till verkningen av salpeter, en viktig ingrediens i krut. Så kall-
lade kronosjudare rekryterades bland bönderna, och som ersättning 
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för sitt arbete gavs de frihet från utskrivning.313 Ett annat exempel är 
lotsväsendet och de lotsar som guidade skepp och båtar runt Sveriges 
kuster. De gårdar som utsågs till lots hemman gavs frihet från både 
gärder, utskrivning och dagsverken.314

Förutom att springa med posten hade postbönderna att se till att 
vägarna hölls framkomliga. De skulle resa stegar över gärdesgårdarna 
och lägga spänger över bäckar och andra hinder. Postdrängen hade 
enligt förordningen två tim mar på sig per mil och den som tog längre 
tid på sig skulle straffas med åtta dagars fängelse på vatten och bröd.315 
Likaså föreskrevs straff för de som uppehöll sig under vägen med ”tal 
och snack” – då hotade fängelse på vatten och bröd i fyra veckor.316 
Straff stadgades också för post bonden om inte drängen var tillstädes 
att springa med posten. Då skulle post bonden föra säcken vidare själv, 
om han inte ville sitta fyra veckor i fängelse.

Postbondens motsvarighet i städerna var postförvaltaren. Han skulle 
rekryte ras från stadens befolkning och ansvara för öppnandet av post-
säcken när den kom till posthuset. Det var enligt förordningen viktigt 
att post förvaltaren både kunde läsa och skriva, eftersom det var till 
honom posten skulle adresse ras. Det var han som skulle ombesörja att 
adelsmännen i omlandet fick sin post. Dessa, de enda som förordningen 
nämner som mottagare av post, skulle betala postförvaltaren två öre 
per brev. Dessa pengar skulle postförvaltaren ”njuta och behålla”.317

Introduktionen av posten sammanföll med kulmen på den 
organiserings period som hela statsförvaltningen genomgick i början 
av 1600-talet. Efter Gustav II Adolfs död 1632 genomfördes en rad 
reformer. Mest känd är kanske regeringsformen från 1634, som delade 
in förvaltningen i kollegier, baserade på olika verksamhetsområden. 
Året efter lades den lokala administrationen fast genom införandet 
av landshövdingarna, utsedda att vara kungens förlängda arm i lo-
kalsamhället.318 Dessa reformer föregicks av införandet av en högsta 
domstol 1614, och flera förordningar gavs ut om hur arbetet i kans-
liet och andra delar av förvaltningen skulle fungera.319 Hela perioden 
karaktäriserades av denna koncentrerade organisering av de centrala 
delarna av statsappara ten.320

I samband med postordningen 1636 utnämndes Anders Wechel 
till chef för den nya organisationen. I beställningsbrevet heter det att 
han är ”en förfarinn och beskedelig man […] som Directionen der 
öfwer kan haffwa”, och av den anledningen har ”wij nådigst förordnat 
och antagidt, […] ärlig och förståndig Anders Wachell till wår tienare 
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och postmästare”.321 Som lön erhöll han 600 riksdaler årligen, vilket 
stipulerades i beställningsbrevet:

[T]ill årligt underholl sexhundrade Riksdaler af wår Ränte Cammar 
at bekomma, innräknandes deruti de penningar som han efter detta 
års förlopp af Postwäsendet årligen bekommandes worder, för hwilka 
han och skall wara skyldig wårt Cammar Råd åhr ifrån åhr god reda 
och richtig räkning göra.322

Lönen inkluderade det brevporto som staten räknade med skulle flyta 
in vid postkontoret i Stockholm. Men det var inte tal om att ge post-
mästaren fri tillgång till pengarna. Inkomsterna skulle redovisas till 
kammaren varje år och Wechel uppmanades avslutningsvis att vara 
den som ”med fliit och troheet Dirigerar hela Postwäsendet i Rijket 
och det uthij Continuerlig stadig gång holler”.323 Utnämningen av We-
chel till postmästare är ett exempel på hur staten nödgades importera 
både expertis och kunskap för att starta posten. Som tidigare nämnts 
hade Wechel ansvarat för postkontoret i Leipzig och där kommit i 
kontakt med Axel Oxenstierna. Han var en av flera tyskar som kom 
i svensk tjänst under kriget, och på det hela taget använde sig staten 
ofta av denna metod för att organisera olika delar av sin verksamhet. 
Rekryteringen av utländska militärer har berörts tidigare, liksom skatte-
arrendena under 1620-talet, och Wechels utnämning till postmästare 
följer samma mönster.324 Med honom som rikets förste postchef hade 
postväsendet organise rats enligt det hierarkiska alternativet. Frågan är 
om den svenska statsledningen skulle finna anledning att låta en mer 
entreprenaddominerad modell styra postorganisationen.

Våren 1636 var det en mycket liten organisation som Anders Wechel 
var chef för. I stort sett var det den tidigare postlinjen till Hamburg 
som komplette rats med en linje till Göteborg. Under de närmaste åren 
utökades nätet med förbindelser till Kalmar, Gävle och Norrland.325 
Den inledande upp giften blev därför att rekrytera och utnämna post-
bönder och postmästare längs med de nya linjerna. Av den anledningen 
skickades ett brev till landshövding arna vari de instruerades att vara 
behjälpliga med att utse postförvaltare och bönder i sina respektive 
hövdingedömen.326 

Olof Jönsson omtalas i källorna som vice postmästare och hans 
huvud sakliga uppgift var att resa runt i landet och rekrytera postbön-
der. I hans beställningsbrev från den 20 februari 1636 heter det att han 
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skulle resa ”uthij åtskillige Landshöfdingadömmen och Provincier här 
uthij Rijket och efter wår honom medgifwne postordning och befall-
ning förordna så wäl i Städerna som å landet wissa Postförwaltare och 
bönder”.327 Han skulle dessutom assistera post mästa ren i hans arbete 
och få 300 riksdaler om året i lön. Jönsson fortsatte sin tjänst fram till 
sin död 1656 och efter att postväsendet sträckts ut över riket blev hans 
uppgift att företa regel bundna inspektionsresor över landet. Han belöna-
des bland annat med ett antal donationer som tack för sina insatser.328

För Anders Wechels del blev det inte någon lång sejour som postchef. 
Redan 1637 dog han, troligen till följd av någon sjukdom.329 Såvitt vi 
kan utläsa verkar inte dödsfallet påverkat den nya postorganisationen 
nämnvärt. Troligt är att det bortsett från postkontoret i Stockholm, 
inhyst i Wechels hus, egentligen inte fanns någon organisation att tala 
om. Hans hustru, Gese Wechel, drev verksamheten vidare och verkar 
ha varit den som hade hand om det praktiska arbetet vid postkontoret. 
Denna lösning blev också perma nent då riksrådet i oktober 1638 i ett 
brev bekräftade änkans position som postmästarinna.330 Lösningen med 
änkor som övertog mannens arbete var delvis standard i det tidigmo-
derna samhället, inte minst inom posten.331 När det gäller chefskapet 
över hela postväsendet måste det ändock ses som häpnads väckande, 
inte minst med tanke på den höga position som tjänsten innebar. Vid 
Gese Wechels sida ställdes Bernhard Stein von Steinhausen, en man 
vi inte vet mycket om. Han tilldelades den ovanliga titeln generalriks-
schultz och vad vi kan förstå av materialet delade von Steinhausen och 
Gese Wechel på ledningen för posten. Den följande perioden framstår 
som en av de mer oklara i postens historia och vi vet inte mycket om 
hur detta delade ledarskap fungerade. Titeln generalriksschultz verkar 
dessutom vara påhittad åt von Steinhausen och ingen har efter honom 
innehaft ämbetet.332

Det viktigaste uppdraget Bernhard Stein von Steinhausen fick var 
att utsträcka det nya postväsendet till Finland. Det är också främst den 
uppgiften som gett honom en plats i posthistorien.333 I samband med 
att Per Brahe utsågs till generalguvernör över Finland och skickades till 
Åbo, uppmärk sammade rådet i Stockholm att postförbindelserna måste 
byggas ut.334 Brahe klagade i ett brev den 22 november 1637 på postför-
bindel serna med den östra rikshalvan. Rådet svarade att postväsendets 
anord nande var på gång och att dess ”inrättande där i Finland wele 
wij oss hafwa recommenderat, och vice postmästaren […] befalla för 
den orsaken skull att begiffwa sigh dijt öffwer”.335 Olof Jönsson skulle 
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alltså skickas till Finland för att ordna posten. Det är dock osäkert 
om han reste. Istället verkar ansvaret ha lagts på generalriksschultzen 
Bernhard Stein von Steinhausen, som i en fullmakt från 1638 fick i 
uppdrag ”att låta uthi wårt Storfurstendömme Finland upprätta ett 
allmeent Påstwäsendh lijka som här uthi Rijket”.336 Samtidigt skickade 
rådet ett brev till general guvernör Brahe där det meddelade att posten 
i Finland nu skulle organiseras på samma sätt som i Sverige.337 Brahes 
klagomål och von Steinhausens uppdrag resulterade i ett antal tryckta 
postordningar från den 6 september 1638, som stadgar postväsendet i 
Finland, Karelen och Ingerman land. Från dem räknar den nuvarande 
finska posten sin födelse.338

Det märkliga dubbelkommandot mellan Gese Wechel och Bern-
hard Stein von Steinhausen avslutades under 1642, bland annat efter 
att Johan Adler Salvius klagat till rådet i Stockholm från sin position 
som resident i Hamburg. Salvius hävdade att postmästarinnan lade 
beslag på hela portoinkomsten från postlinjen mellan Stockholm och 
Hamburg.339 Vid riksrådets möte den 14 oktober beslutades att Gese 
Wechel skulle avskedas från postmästartjänsten och därefter årligen 
erhålla 200 riksdaler, ”i anseende att hennes man hafver bracht in 
postmesterij”.340 Samtidigt försvann generalriksschultz von Stein hausen 
bort från postväsendet tillsammans med sitt ämbete.

En tid av växande postbehov
Hittills har jag undersökt tiden innan den svenska posten grundades och 
det är svårt att tala om några val mellan olika orga ni sationsformer. Vad 
som blivit tydligt är emellertid att det under hela perioden före 1636 
inte fanns någon egentlig organisation som hade hand om statens brev. 
Det var i sam band med förordningen om postbuden som ett formellt 
postväsende etablerades, innan dess skickades breven med enskilda 
kurirer som reste hela vägen från avsändare till mottagare. Eftersom 
det var staten som anställde och avlönade kurirerna ska organisationen 
under det tidiga 1600-talet ses som hierarkiskt dominerad. Även det 
nya postväsendet 1636 var en hierarkisk organisation; staten anställde 
Anders Wechel som chef och avlönade honom med statliga medel. 

Valet av en hierarkisk organisationsform kan förklaras med ökade 
transak tions kostnader för statens brev för med ling. Visserligen ökade 
transaktions frekvensen i takt med att breven blev fler, men tillgångs-
specificiteten förändr ades inte. Enk lare uttryckt fick staten fler brev 
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att transportera, men skaffade sig till en början ingen organisation el-
ler kunskap för att lösa det effektivare – kostnaderna för att övervaka 
och upprätthålla det kurirbaserade systemet steg därför. En förklaring 
till valet av organisationsform står att finna i den rudimen tära förvalt-
ningen, där två saker bör framhållas: För det första skulle det i statens 
fall ha kostat ännu mer, mätt i trans aktions kostnader, att införskaffa 
kunskap om hur posten skulle hanteras. I för hållande till brevmäng-
den bedömdes kurirsystemet täcka de behov som fanns. För det andra 
var bristen på infrastruktur och potentiella kunder en viktig anled-
ning till frånvaron av entreprenadlösningar. Som sagts tidigare fanns 
det under tidigt 1600-tal inget postsystem att bjuda ut till hugade 
spekulanter. Till skillnad från när det gällde arrendena på skatter och 
salpeter hade posten inga fasta tillgångar som kunde ges som betalning 
till privatpersoner, varför staten själv fick ta hand om organisationen. 
Bristen på infrastruktur framstår som den huvudsak liga förklaringen 
till att den svens ka staten under det tidiga 1600-talet valde hierarkiska 
organisationsfor mer för sina postärenden.

En annan förklaring till ordnandet av postväsendet står att finna i 
bönder nas roll i det svenska samhället. I Sverige var de repre senterade i 
riksdagen och jämfört med i övriga Europa hade de en friare ställning. 
Bönderna var delaktiga i den politiska processen och tack vare att sta-
ten litade på dem, till den grad att de anförtroddes postsäcken, fanns 
en möjlighet att använda dem i det nya informations systemet.341 Den 
svenska utvecklingen skiljer sig härvid från övriga Europa, både när det 
gäller bön dernas roll och postväsendets starka anknyt ning till staten.342 
På andra håll var det vanligt att köpmännens intressen låg bakom pos-
tens upp komst. I Danmark etablerades post väsendet 1624 och i den 
grund läggande postordningen ställdes det uttryck li gen i köp männens 
tjänst, bland annat var det fyra borgare som utgjorde ledningen för 
den nya organisationen. Den danska modellen var i sin tur påverkad 
av posten i Hamburg, där köpmännen organiserat sitt eget postsystem 
och handel och ekonomisk korre spondens stod i centrum.343 

En förklaring till att det svenska postväsendet inte följde den kon-
tinentala utvecklingen kan återigen vara bristen på infra struktur och 
kunder. Postlinjerna i Tysk-romerska riket var uppbyggda kring städerna 
och köpmännen, medan Sverige var ett landsbygds dominerat land där 
dessa var få. Det kund underlag som på kontinenten kunde finansiera 
ett postföretag saknades i Sverige i början av 1600-talet, ett faktum 
som medförde att staten under inledningen av 1600-talet engagerade 
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sig mycket i städernas väl och ve. En intensiv och medveten politik 
för att grunda fler städer och öka befolk ningen i dem inleddes redan 
under 1580-talet. Denna stadsgrundande period ebbade ut drygt 100 
år senare, då antalet städer med privilegier och rättigheter hade ökat 
från 69 till 106, alltså 37 nya städer. På 1680-talet stabiliserades antalet 
vid runt 100 städer.344

Intresset för städerna hängde samman med den handelspolitik som 
utformades under början av 1600-talet, då staten försökte styra utri-
kes- och inrikeshandeln över olika städer och på det viset tjäna pengar 
till statskassan. I denna politik låg en önskan om att öka befolkningen 
i städerna.345 Det lyckades i så måtto att innevånarna i städerna var 
mångdubbelt fler 1650 än vad de var 1610.346 Förändringarna i rikets 
urbaniseringsgrad och den utbyggda infra strukturen öppnade nya möj-
ligheter för staten. Sverige var i och för sig fortfarande ett land som till 
största delen befolkades av bönder på lands bygden, men för ändringarna 
möjliggjorde nya sätt att organisera postväsendet. 





Under postväsendets första tid fanns inte några egentliga post-
kontor. Runt om i landet sköttes verksamheten i samma hus som 
post mästaren och hans familj bodde. I Stockholm var det Johan 
Beijer som var postmästare, och ett levande bevis för postens 
betydelse under 1600-talet är det Beijerska huset i Gamla stan i 
Stockholm. Huset köptes 1642 av Johan Beijer och står fortfa-
rande kvar. Här ifrån administrerades rikets postväsende, vägg i 
vägg med Axel Oxenstiernas palats, huset till höger om Beijers. 
Lite längre bort skymtar det kungliga slottet. Kungen, rikskanslern 
och posten, tre viktiga delar i statsstyrelsen under stormaktstiden. 
Foto: Magnus Linnarsson.
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Post på entreprenad

Johan Beijer gör entré
Till ny postmästare och chef för posten utsågs den 15 oktober 1642 
Johan Beijer.347 Liksom sin företrädare, Anders Wechel, var Beijer tysk 
och en av de många ämbetsmän som kommit i svensk tjänst under 
det pågående kriget. Beijer hade blivit kanslist hos Axel Oxenstierna 
1632, och 1637 befordrades han till sekreterare i kommers kollegium, 
med placering i Stockholm.348 I postmästarfullmakten sägs kortfattat 
att han ska ”hwara Post mästare i Stockholm” och att han för tillfället är 
”secreterare wijd de saker som touchera Commercien”.349 För sin tjänst 
i kommers kollegium hade Beijer haft en lön, som nu garanterades i ett 
beställningsbrev. I brevet ges han också rätt till det överskott som pos-
ten eventuellt kan ge vid kontoret i Stockholm: ”bestå wij honom den 
Lööhn och underhåll, som han här till hafwer nuitit för sitt secreterar 
Embete och är sexhundrade daler silvermynt […] och efterlåta wij ho-
nom alla brefpenningar, som falla af de bref som gå här ifrån”.350 Detta 
skiljer sig från Anders Wechels beställningsbrev som föreskrev att portot 
skulle räknas bort från den årliga lönen. Beijers förordnande skulle gälla 
under de kommande två åren: ”att han samma brefpenningar niuta 
och behålla skall uthi dessa två åhren 1643. och 1644. räknandes ifrån 
underskrefne dato”.351 Som visades i förra kapitlet var perioden från 
1500-talets slut, intill förord ningen om postbuden 1636, dominerad av 
hierarkiska organisationsformer för posten. Förklaringen är att det inte 
funnits någon postorganisa tion att erbjuda för entreprenad, samt att den 
kompetens som be hövdes inte fanns inom rikets gränser. Från 1640-talet 
var postväsendet etablerat och hypotetiskt var det därför möjligt att välja 
en annan organi sationsform. Ett annat val, i linje med avhandlingens 
utgångspunkter, skulle vara att inte förändra organisatio nen, utan fort-
sätta enligt den hierarkiska modell som Anders Wechel startat.
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Johan Beijer tillträdde postmästartjänsten den 2 januari 1643. I 
hans instruktion stadgas först och främst att postmästaren ska se till att 
postväsen dets förordningar och regler införs och används inom postor-
ganisationen. Av texten att döma verkar det ha varit lite si och så med 
efterlevnaden av postordningarna bland postbönder och post mästare 
ute i landet. Det blev nu Beijers uppgift att implementera regelverket 
fullt ut. Därför gavs han i den tredje punkten befogenhet att avsätta 
de post mästare som inte skötte sig: ”då tillstår Kongl. Maij:t honom 
Postmästaren at han en annan tienligh och dugligh Persohn i thens 
andres ställe förordnar”.352 I Johan Beijers instruktion förs också idén 
fram att postväsendet i framtiden ska kunna bära sig självt utan att 
staten behöver skjuta till några pengar:

Postwäsendet […] kommer Kongl. Maij:t och Chronan till omkostna-
den, som thjer opå [går] ett stort och ahnseenligit till stå, och Kongl. 
Maij:t förmeenar, at när dhet fullkombligen warder inrättat och bracht 
i dess richtige gång och floor, och correspondentien öfwer commercien 
mehr och mehr tilltager och förökar sigh; skall Postwäsendet medh 
tijden förmodeligen kunna draga sig sielfft.353

Denna punkt är intressant av flera anledningar. För det första får vi veta 
att postväsendet sedan starten 1636 kostat staten en hel del pengar. Det 
porto som posten lyckats dra in hade inte täckt utgifterna, och staten 
hoppades därför att antalet brev skulle öka framöver. För det andra visar 
texten att det redan nu stod klart att det var de kommersiella breven 
som skulle generera inkomster. Det talas indirekt om köpmansbrev 
i texten, och det är dessa som ska finansiera postväsendet. Implicit 
framgår att statens egen post skulle kunna skickas gratis om bara fler 
köpmansbrev bekostade postorganisationen. Detta hänger samman 
med den förordning som utgavs i samband med Beijers tillträde. För 
första gången infördes fribrev för kungens och statens post, varom mer 
senare. I instruktio nen beordras Beijer också att fundera på hur pos-
ten framöver ska kunna dra in mer pengar, utöver en mer omfattande 
kommersi ell korrespon dens. 

Det kan vara för att öka intäkterna till posten som en stor del av 
Johan Beijers instruktion rör ursprunget till Sveriges första tidning. 
Postmästaren beordras att hålla flitig kontakt med statens korrespon-
denter runt om i Europa. Dessutom uppmanas han att skaffa sig egna 
kontaktpersoner i kontinentens storstäder vilka på regelbunden basis 
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ska skicka information och nyheter till postkontoret i Stockholm. In-
formationen skulle vara sådan som rikets undersåtar ”tiänar till wetta 
och hafwa godh kundskap om”.354 Nyheterna och informationen skulle 
Beijer sedan sammanställa.

Hwadh han nu således ifrån sine correspondenter ther vthe huar weku 
bekommer, eller honom vthur Cantzlijet warder communicerat och 
tiänar till komma i andres wettenskap, der vthi skall han alltidh på 
wårt Swenske Tungomåhl låtha förmera och tryckia korthe Extracter, 
och dem sedan till Postförwalterne förskicka, at spargera [sprida dem] 
vnder Kongl. Maij:tz och Chronones vndersåthere.355

Här är grunden till det svenska tidningsväsendet. Citatet att låta trycka 
nyheterna bär spår av det havererade försöket i kansliordningen från 
1626 som nämndes ovan. Någon regelbunden utgivning har det för-
modligen inte varit tal om, inte heller något enhetligt namn. Från 
1644 finns det över 30 ”Extract Skrifwelser” bevarade, varav en del i en 
numrerad serie. De gavs ut i en svensk och i en tysk utgåva och några 
nummer var tvåspråkiga. Bladen behandlar händelser i det pågående 
kriget i Skåne och ett av dem var döpt till ”Particular Påst tydning”. 
Från 1645 gav posten, genom Johan Beijer, ut Ordinari Post Tijdender, 
Sveriges första tidning.356

Den svenska statens önskan att starta en tidning i anslutning till 
post väsendet följer de allmänna europeiska utvecklingslinjerna för 
post verksamhe ten. Kommersiella överväganden var lika viktiga för 
skapandet av allmänna postsystem som statens behov var. Det var de 
handskrivna nyhetsbrev som på allvar började spridas i Europa under 
senare delen av 1500-talet som bestämde var postlinjerna skulle gå. 
Nyheter och information utvecklades på kontinenten till en vara och 
postsystemens tillkomst var ett fruktbart samarbete mellan privata 
firmor och regeringarna i Europa. Nyhetsbreven och post väsendet var 
båda sprungna ur den framväxande kapitalismen och ur staternas egna 
behov. Personliga kontakter var viktiga för dessa tidiga redaktörer, och 
det var vanligt att försöka placera betrodda personer på olika positioner 
i syfte att skaffa information. Därav ordern till Beijer att hålla regel-
bunden kontakt med olika korrespondenter. Postmästarnas hus blev 
centrala i det här samman hanget, och i Europa skedde spridningen av 
info rma tionen längs postlinjer som kontrollerades av privata entrepre-
nörer. Postlinjerna i norra delen av Europa var exempelvis organiserade 
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av den tidigare nämnda familjen Taxis, som skötte posten i stora delar 
av Tysk-romerska riket.357

Johan Beijers instruktion avslutas med att han på nytt, liksom i sin 
fullmakt, garanteras överskottet av brevpengarna genom att han ”fritt 
och oberäcknadhe niutha alle brefpenningarne, som falla af thee bref, 
som här ifrån sändas”.358 Dessutom skulle han årligen skicka in en räk-
ning till staten där han skulle redogöra för postens ekonomi.

Efter att postväsendet infördes 1636 var det förordningen om postbu-
den som reglerade dess organisation, och några nya riktlinjer utfärdades 
inte under Anders Wechels tid. I samband med Beijers tillträde verkar ett 
behov ha upp kommit av att mer i detalj reglera posten. Den 2 januari 
1643 utfärdades ”General Rijksens Post-Ordning”, och i inledningen 
heter det att postväsendet ”härtil och ännu icke satt och fattat uthi sin 
fullkommelige skick och ordning”.359 Motivet till postväsendet är fort-
farande att de besvärliga skjuts ningarna ska försvinna, men också att

wåre trogne Undersåtares och Rijksens Inbyggiares […] tilhörige bref 
beqvemligen och med säkerhet både här inne i Rijket och dess under-
liggiande Provincer, så wäl som uthan Lands […] kunne fortskickade 
och bestälte warda.360

Förmodligen har organisationen under de första åren visat sig otillräck-
lig, och nya regler har behövts för att få posten att fungera smidigt. 
Samtidigt med postordningen utfärdades en brevtaxa som, tillsammans 
med postordningen, återutgavs 1645, efter Kristinas trontillträde.361 
Slutligen gavs det 1646 ut en förordning om postbönderna och pos-
tiljonerna vilken mer i detalj reglerade postbönderna och deras verk-
samhet.362 Postbönderna hade lämnats därhän i postordningen från 
1643, där det i den tredje punkten heter att det med postbönderna ska 
förhålla sig som efter förordningen från 1636.363 Det är först efter de 
här bestämmelserna som postväsendet kan sägas ha fått ett enhetligt 
regelverk som täcker hela organisationen. Förordningen om postbuden 
hade, som visats ovan, till största delen rört postbönderna och deras 
uppgifter. I postordningen från 1643 inkluderades också postmästarna 
och organisationen kring postkontoren. Inte minst ordnades kontrol-
len över postverksamheten på ett tydligare sätt när också betalning av 
breven, rekrytering av postpersonalen och liknande frågor reglerades, 
främst i brevtaxorna. 

Denna om- och nyorgan isering av postväsendet är tydligt knuten till 
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Johan Beijers tillträde som postchef. Vad som träder fram är en typisk 
hierarkisk organisation. Det är staten som bestämmer och Beijer blir 
den anställde tjänstemannen som ska leda postorganisationen. I den 
första punkten i postordningen från 1643 heter det att det

skal här i Stockholm altijd vara och Residera en viss och i the saker 
som Postväsendet angå förfaren Man och Postmästare hwilken hela 
Wärket med alle ther til nödige Corresponden tier, som anten hans 
Embete förnemligen vidkomme eller elliest honom kunne blifva på-
lagde, dirigera och vid mackt hålla skal.364

Johan Beijer bemyndigas att vara chef över posten än tydligare än vad 
Wechel var. Dessutom får han i uppgift att övervaka att postordningarna 
följs runt om i riket. I de fall han upptäcker några oriktigheter ”skal 
han på sådant efter bästa förmågo föra tijdige böter”.365 Förordningen 
ger postmästaren i Stockholm rollen som den som ska kontrollera post-
organisationen, och jämfört med Wechel får Beijer större auktoritet. 
Bland annat ska han ha tillsyn över de postförvaltare som enligt punkt 
2 ska finnas i varje stad dit posten går och som ska sköta hanteringen 
av posten vid det lokala postkontoret. I den sjätte punkten förtydligas 
Beijers roll och ytterligare auktoritet ges honom genom att han efter eget 
huvud ska sköta posten och åtgärda de eventuella fel som inte omfattas 
av förordningens paragrafer. Beijers utnämning påminner mer om en 
entreprenadlösning än Wechels gjorde, så till vida att han fick behålla 
postmedlen och på det viset kunde sköta posten som ett företag. Trots 
det är det likväl den hierarkiska organisationsformen som är domine-
rande och staten behåller posten i ett fast grepp. Organisationsformen 
under Beijers första år måste fortfarande betecknas som hierarkisk.

Som en stor nyhet i postordningen från 1643 framstår punkt 5. Där 
konstateras att utvidgningen av postväsendet och inrättandet av post-
förvaltare i städerna orsakat ”een stoor omkostnadt”.366 För att täcka 
statens utgifter ska alla som skickar brev med posten betala porto efter 
den taxa som utfärdades samtidigt med förordningen. Det var de här 
inkomsterna som staten hoppades skulle göra att posten kunde bära 
sig själv och som så tydligt omtalades i Beijers instruktion. Portot ska 
dock inte betalas för de brev som skickas av kungen eller av några av 
kollegierna, vilka ges rätt att sända fribrev. Regleringen faller tillbaka 
på den gamla sedvanan att kungens budbärare alltid hade rätt till fri 
skjutsning och husrum. När förvaltningen under stormaktstiden mer 
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och mer byggde på skriftlig kommunika tion var det kungens brev som 
skulle ha rätt till fri lejd, i det här fallet rätten att skickas gratis inom 
det nya postväsendet. Fribreven skulle framöver bli en ständig hämsko 
för postväsen dets ekonomi och en fråga som livligt debatterades.367

Praktiska detaljer för sändandet av breven och betalningen av porto 
förtydligas i de brevtaxor som bifogades postordningen både 1643 och 
1645. I förordningen om postbuden hade reglerna kring betalningen 
varit otydliga, liksom själva proceduren med var gemene man skulle 
lämna in sina brev om han ville utnyttja postväsendet. I brevtaxan från 
1645 heter det därför:

Först wele wij at alla Bref som skole beställas med wåre Poster skole 
inlefvereras icke hoos Postbönderne eller Postilionerne, som wij för-
nimme härtil myckit skedt är, men uthi wårt Posthus här i Stockholm 
eller hoos någon Postförvaltare uthi en eller annan wiss stad, å thet 
theröfver kan hållas ordentlig Registratur, och alt packas ihoop uthi 
ett wist Pacquet. Efter som och ingen skal eller kan wara skyldig att 
swara för the Bref som således med Postilioner, uthan pacquet och 
Registratur eller Charta, försändes.368

Utöver detta innehåller taxan information om vid vilka tider breven ska 
lämnas på postkontoret. I Stockholm ska posten vara inlämnad innan 
klockan sex på kvällen och i de övriga städerna innan posten passerar. 
Likaså utreds betal ningen. Portot för alla brev ska betalas i samband 
med att de lämnas in på postkontoret, undantaget de fribrev som speci-
ficerades i postordningen. Postens kontakter med utlandet understryks, 
och det är postmästaren i Stockholm som ska vara behjälplig i det fall 
någon vill skicka brev längre bort än till Hamburg, dit det svenska 
postnätet sträckte sig. Utöver detta innehåller taxan flera stadganden 
kring kontrollen av postväsendet. Bland annat säger punkt 9 att det är 
strängt förbjudet att bryta upp postpaketen. Vissa personer har dristat 
sig att göra det och i fortsättningen ska detta straffas hårt. Likaså ska 
den bestraffas som hämtar ut någon annan persons brev på postkonto-
ret. Utfärdandet av postordningen 1643 åskådliggör hur staten genom 
att utfärda regler garderade sig mot opportunism. Ett tydligt formellt 
regelverk är, som Douglass C. North sagt, en förutsättning för att eko-
nomisk verksamhet överhuvudtaget ska fungera.369

I förordningen om postbönderna och postiljonerna från 1646 nämns 
att förordningen om postbuden är grunden till postväsendet, men att 
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ordningen nu har setts över och förbättrats. På det hela taget måste 
bondestafetten med postdrängarna anses ha fungerat väl – även om 
punktligheten kan ifrågasättas, vilket förordningen nämner. Det var 
först och främst regelverket för verksamheten i städerna, hanteringen av 
breven och ekonomin som fick en översyn under 1640-talet. Postbön-
dernas förehavanden förändrades först när de andra reglerna var på plats.

I den första punkten inskärps att postböndernas rättigheter ska 
respekteras. De friheter från gästning och skjutsning samt dagsverken 
som bönderna garanterades när postväsendet infördes verkar inte ha 
följts av alla. Bönderna får inte utnyttjas till detta, ”hwarken af Lands-
höfdingarne, mindre af Länssmännerne”.370 Det skjutsningsproblem 
som posten var tänkt att lösa har funnits kvar och inte ens statens 
egna ämbetsmän har dragit sig för att missbruka systemet. Det verkar 
också som om landshövdingarna på andra sätt har lagt sig i postens 
ordnande, bland annat genom att av- och tillsätta postbönder. I för-
ordningen stadgas att ingen utom postmästaren i Stockholm, eller hans 
ställföreträdare, får lov att avsätta bönderna från deras tjänst. Lands-
hövdingarna, och med dem hela den lokala förvaltningen, hade redan 
tidigare varit föremål för kritik från postens sida. I ett odaterat plakat 
från 1640 sägs att landshövdingarna i provinserna, råden i städerna, 
befallningsmän och länsmän ska låta posten passera dag och natt och 
inte uppehålla den. Den som inte följer reglerna ska straffas i enlighet 
med den tryckta postordningen. Detta framstår som en uppmaning 
till de lokala ämbetsmännen att hålla fingrarna borta från posten. I 
samma plakat, som berörde vissa poster längs de större vägarna, före-
skrevs också hur postförvaltarna skulle göra när posten ankom – i alla 
fall de av dem som kunde läsa och skriva:

at the hwar gång här under anteckna hwad Dagh och Tijma för eller 
effter Middagh som Posterna ankomme och åter affärdade blifwa, så 
wäl i Åter som Framfärden och alle gånger thesse tryckte Passbreef 
ifrån hand til hand hijt tilbaka uthi wårt Posthuus här i Stockholm 
inlefwerere.371

När det gäller postbönderna inskärps regelverket, och de som inte skö-
ter sin tjänst ska avskedas: ”the som man befinner oduglige otrogne 
eller försume lige skole affskaffas och istället igen andra gode Edsvorne 
Män tillsatte och förornade blifva”.372 Vad gäller själva brevbefordran 
återknyter förordningen från 1646 till förordningen om postbuden. 



postgång på växlande villkor

102

Postbönderna ska helst bo på ett avstånd av två mil ifrån varandra och 
reglerna kring postsäcken och posthornet är i stort desamma som 1636.

På en viktig punkt införs 1646 en nyhet när det gäller postforslingen. 
Tidigare hade det inte varit något krav att bönderna skulle transportera 
posten med hjälp av häst. Hästar var dyra djur och bönderna ville med 
största säkerhet inte slita på djuren genom att använda dem för postför-
sel. I förordningen från 1646 åläggs de dock att använda hästar. Texten 
konstaterar att det hittills har varit tillåtet att transportera postsäcken 
till fots, men att de duktiga och dugliga bönderna har använt sig av 
hästar för att få fram posten så snabbt som möjligt. Från och med nu 
är det obligatoriskt med häst:

Ingen postbonde på någon ort i synnerhet the som vid store Lands-
stråten emellan Stockholm och Halmstad (hvilken väg de Uthrijkes 
Brefven komma och afgå) äre tilsatte och boendes skal understå el-
ler fördrista sig at fortskicka Brefsäcken med någon til Foot löpande 
uthan alltid hafva en godh häst ved handen som ther til kan brukas.373

De nya reglerna har kommit till för att snabba på postens gång. Bön-
derna måste rida ”i galop och fyrsprång eller ju i fult traaf ”.374 Ett 
annat problem som uppdagats i samband med förordningen 1646 är 
den tid som bönderna haft på sig att transportera postsäcken. Tidigare 
stadgades att bonden hade två timmar per mil på sig att gå med säcken. 
Under 1646 konstaterades att milen inte var lika lång överallt i landet 
och att det sak nades både klockor och personer som kunde klockan.375 
Därför var det omöj ligt att sätta upp någon tid för hur snabbt posten 
skulle transporteras. Istället förväntades varje postbonde helt enkelt 
transportera posten så snabbt han kunde.

Hanteringen av posten ger intryck av att ha varit ganska stökig 
under de första åren. Ett behov av ett mer reglerat postväsende hade 
uppkommit, och förordningarna mellan 1643 och 1646 ska ses som 
statens svar på detta behov. Johan Beijer trädde fram som chef för den 
hierarkiska organisationen medan den dagliga administrationen av 
postväsendet koncentrerades till de lokala postkontoren. Det var från 
kontoren som den huvudsakliga kontrollen över posten skulle skötas och 
postförvaltarna, eller postmästarna som de senare skulle kallas, trädde 
här fram som viktiga kuggar i organisationen, inte minst genom att de 
fick i uppgift att kontrollera att postbönderna i närheten av deras städer 
skötte sina åligganden. I ett beställningsbrev och privilegium från 1643 
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ges postförvaltaren i uppgift att ”med största flijt i tijd taga uthi acht 
och efterkomma wåre publicerade Post-ordinantier”, dessutom ska han 
hålla ”Inspectionen öfwer the Postbönder hwilke honom beqwämest 
liggia til handa”.376 När det gäller pengarna från portot ger privilegiet 
postmästarna rätt att behålla dem som sin lön och underhåll, en for-
mulering som pekar fram mot en entreprenadlösning där de lokala 
postmästarna fungerar som små egen företa gare.

Genom den utbyggda kontrollen ordnade staten sina transaktions-
kostna der. När posten startade 1636 blev det omedelbart nödvändigt 
att se till att postbönderna skötte sina uppgifter, att postmästarna inte 
försinkade post säcken, och att alla betalade porto för sina brev. Alla de 
uppgifterna genererade transaktionskostnader. I bakgrunden fanns ris-
ken för opportunism, eftersom hela postkedjan kunde brytas genom en 
försumlig postbonde eller postmäs tare. För att gardera sig mot opportu-
nism skapade staten ett tätare regelverk, vilket gjorde postväsendet mer 
hierarkiserat. Samtidigt innebär fler regler att någon måste kontrollera 
att de efterlevs, och då ökar transaktionskostnaderna. Frågan är om den 
svenska staten under 1640-talet hade kapacitet att klara av den kontrollen.

En jämförelse kan göras med Johan Beijers beställningsbrev, som gav 
honom rätt att behålla postmedlen som flöt in till kontoret i Stockholm. 
En sådan lösning påminner till en del om en entreprenad. Detsamma 
kan sägas om reglerna för de lokala postmästarna. När det gäller avlö-
ningen av postväsendets personal hade staten på 1640-talet uppenbar-
ligen inte den administrativa kapacitet som krävdes för att organisera 
avlöning enligt en hierarkisk princip, alltså att anställa personal på det 
vis som senare skulle ske.377 Johan Beijer fick sitt förordnande som 
postchef förlängt av riksrådet 1645, då han också gavs brevpengarna 
för ytterligare två år. Under de följande åren verkar rådet ha förnyat 
Beijers chefskap med jämna mellanrum.378 

Förändringarna av postens organisation under 1640-talet kan också 
kopplas till inrättandet av landshövdingarna 1635. Arrangemanget med 
postmästarna som lokala tillsynsmän för att kontrollera postbönderna 
har slående likheter med hur statens lokala förvaltning organiserades 
efter 1635. I samband med lands hövdingarnas inrättande lades delar 
av statens kontroll, främst när det gällde de fiskala ärendena, direkt på 
den lokala nivån. Det var ämbetsmän ute i landet som skulle ansvara 
för att skattesystemen och den statliga kontrollen funge rade.379 Paral-
lellen med postväsendets organisation efter 1646 är påfal lande och visar 
hur olika delar av den centrala administrationen influerat varandra. 
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Postväsendet förlänas till Vilhelm Taube
I början av 1654 förändrades ledningen för postväsendet. Strax före sin 
abdikation från tronen gav Kristina ut en fullmakt åt riksrådet Vilhelm 
Taube ”att wara Generall Rijks Postmästare”. Fullmakten innebar att 
Taube gavs postväsendet som en sorts förläning. Anledningen var enligt 
fullmakten att Kristina hade

nådigst godt funnit förberörde postwäsende igenom en General Rijk-
spostmästare att låta administrera och i synnerhet för mera respect 
och authoritet skull, det ämbetet med någon man utaf förnämblig 
condition att låta förse.380

Vilhelm Taube var alltså en förnämlig man som skulle ställas i spetsen 
för posten och skänka glans åt organisationen. Källorna som belyser 
hans utnäm ning är få, och det är svårt att dra några slutsatser om var-
för Kristina för ändrade postledningen. Det sägs exempelvis ingenting 
i fullmakten om att posten fungerade dåligt under Johan Beijer och att 
Taube av den anledningen skulle ta över. Att förläningen var en misskre-
ditering av Beijer motsägs av att han tio dagar senare, den 18 februari 
1654, adlades av Kristina, bland annat för sina insatser för postväsendet. 
I Beijers sköldebrev, utfärdat i samband med att han adlades, redogörs 
för hans utnämning till postmästare och det heter vidare:

Såsom han nu hela then tijden uthöfer, som han först är kommen; i wår 
och Chronones tienst, in till närvarande tijd, hafwer med all troohet 
flijt och försichtigheet förättat, hwad honom hafwer hwarit anbetrodt 
och pålagdt, och intet låtit fehla af sin skyldiga plicht; Ennkannerligen 
bracht wårt och Rijksens Postväsende, uthi ett så gott stånd och esse, 
att det numera öfwer hela Rijket och dess underliggiande provincier 
är stabilierat och uthi een richtig gångh och lopp satt wordet.381

Även om sköldebrevets formulering följer gängse praxis, framstår det inte 
som om Johan von Beijer misskött sitt uppdrag inom postväsendet. I 
släktens adelsvapen infördes dessutom ett posthorn, återgivet på den här 
bokens omslag, en tydlig referens till var adelskapet hade förtjänats.382

Förläningen av posten var emellertid inte första gången som Vilhelm 
Taube belönades av Kristina. I samband med hennes kröning 1650 
fick Taube en gåva på 2 255 daler och närmast till hands ligger därför 
att Taube åter belöna des av drottningen för lång och trogen tjänst vid 
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hovet.383 Det var nämligen vid hovet han till största delen tjänstgjorde, 
och han var i samband med utnäm ningen förutom riksråd också kam-
marherre och hovmarskalk. Efter Kristinas abdika tion ut nämndes 
han även till övermarskalk hos drottning Hedvig Eleonora.384 Taube 
har erhållit postväsendet som en del i den belö ningskultur som fanns 
under 1600-talet och som beskrivits av bland andra Fabian Persson. 
Det var inte ovanligt att regenten belönade gunstlingar och andra 
genom att dela ut olika uppdrag eller gåvor.385 Att Taubes utnämning 
verkligen var en belöning styrks av texten längre ner i fullmakten, där 
postkassan omtalas. Om denna och om postmedlen har Kristina be-
slutat att ”wälbem:te herr Vilhelm Taube att uthi stället för wiss årligh 
löhn, till wijdare wår förordning, skola må niuta de Post och brefpen-
ningar som wid General Posthuset i staden Stockholm till att erläggas 
vanligen ähro”.386 Hovmarskalken fick alltså behålla hela vinsten från 
postkontoret i Stockholm.

Av fullmakten att döma var det meningen att Johan von Beijer 
skulle skiljas från posten och Taube ta över. Så blev dock inte fallet, 
förmodligen för att Vilhelm Taube inte visste något om postväsendets 
skötsel. Istället verkar Beijer ha arbetat vidare och skött den dagliga 
driften medan Taube tagit hand om för tjänsten. Beijer medverkade 
regelbundet vid riksrådets möten och redovisade de inkommande rap-
porterna från statens korrespondenter.387 Riksråden verkar dessutom ha 
betraktat honom som den som förestod posten. När Gustav Evertsson 
Horn, generalguvernör i Ingermanland och Kexholms län, önskade att 
fler postbud skulle trafikera hans provins står det i rådets protokoll: 
”Rådet hölt för rådsampt, att man medh Beijer her öfver först com-
municerar, hvilken direction öfver postväsendet hafver, och höra hans 
betänkiande deruth innan”.388

Taubes utnämning framstår således som en ekonomisk kompensa-
tion, knuten till Kristina, något som styrks av att Karl X Gustav änd-
rade fullmakten och istället för att ge Taube brevpengarna gav honom 
en årlig lön.389 Beijer hade fortsatt hand om den fysiska postkassan 
och var den som skulle betala lönen. Han betalade emellertid aldrig, 
vilket blev inledningen till en lång och ibland förvirrad konflikt kring 
ledningen av det svenska postväsendet. Denna tvist ska jag inte redo-
göra för i detalj men för sammanhangets skull presenterar jag en kort 
resumé av händelserna.390

Taube vände sig i juni 1657 till riksrådet och krävde ”att Rådet ville 
adsistera honom, att han måtte niuta K. M:tz breff tillgoda, och Post-
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mest:n Beijer tillhållas att låta honom följa de 1000 rdr, som honom 
åhrligen skole lefvereras”.391 Beijer vägrade trots detta betala något och 
Taube klagade på nytt hos rådet den 13 juli 1657. Vid det mötet tyckte 
rådet att Beijer skulle ”för samptl. Rådet komma upp och förklara sigh 
deröfver”.392 Beijers obstinata beteende ledde till reprimander från både 
kungen och rådet och slutligen gavs Taube en ny fullmakt.393 I denna 
plockades Johan von Beijer helt bort från postförvaltningen och istället 
insattes Anders Law för att sköta det praktiska arbetet. Law var en tysk 
från Magdeburg som liksom Beijer kom till Sverige under trettioåriga 
kriget. Han började arbeta vid postväsendet under 1653, då som Beijers 
assistent. Från 1658 var han den som skötte den praktiska posthante-
ringen under Taubes tid som generalrikspostmästare.394

De följande åren innehåller flera olika skrivelser mellan Beijer, Taube, 
riksrådet och kungen. I korthet handlar de om att Beijer försöker till-
skansa sig posten på nytt och med olika argument försöker miss kreditera 
Taube och ställa sig in, framförallt hos rikskanslern Magnus Gabriel De 
la Gardie.395 Det framstår ganska klart att kampen mellan Beijer och 
Taube i slutet av 1650-talet kretsade kring postkassan. Postväsendet 
hade utvecklats till en lukrativ verk samhet och det gick att göra en hel 
del pengar på posten. Detta visste Beijer efter flera år som postchef och 
han gjorde vad han kunde för att få kontroll över inkomsterna igen.

Som en del i sin kamp för postpengarna organiserade Johan von 
Beijer en egen postlinje mellan Stockholm och Helsingör.396 Med 
privata bud skickades posten till Helsingör, där den gick vidare med 
det danska postväsendet till Hamburg. Det senare var en stor fördel 
jämfört med den vanliga svenska post linjen. Danskarna red nämligen 
med posten, medan de svenska buden tvingades använda häst och 
vagn på sin väg genom Danmark. Beijers nya post gick mycket snab-
bare än den svenska eftersom han förhandlat med danskarna om att 
få använda deras ryttare. Postlinjen lockade över en del kunder från 
den vanliga svenska posten och Vilhelm Taube protesterade mot Bei-
jers arrange mang. Riksrådet fördömde tilltaget och förbjöd Beijer att 
organisera någon egen post. Trots det fortsatte trafiken och det slutade 
med handgemäng då Taube skickade ut personal för att handgripligen 
stoppa Beijers postryttare. Beijers postlinje till Hamburg har blivit 
berömd för att bland annat ex drottning Kristina använde sig av den 
för att skicka sina brev när hon var i Sverige i samband med riksdagen 
1660. Vid sitt besök gav hon Beijer fullmakt att transportera hennes 
post till Hamburg. Likaså skrev hon ett brev till Taube i vilket hon 



107

post på entreprenad

beklagade att Beijers postryttare blivit stoppade och menade att de 
hade rätt att rida med hennes post.397

Konflikten mellan Beijer och Taube ska i första hand tolkas som 
en kamp om postpengarna. Några nya förordningar eller andra orga-
nisatoriska föränd ringar av posten gjordes inte under perioden och 
det går inte att se några direkta diskussioner kring huruvida posten 
skulle vara organiserad som entreprenad eller hierarki. Den post-
organisation som Kristina 1654 överlät till Vilhelm Taube har av allt 
att döma fungerat bra. Ingenting i undersökningen tyder på att det 
rått förvirring i posten, och förändringen kan knappast hänföras till 
ett behov av att minimera statens transaktionskostnader. Tvärtom 
framstår förutsättningarna för posten under 1650-talet som relativt 
goda. Tillgångs specificiteten steg, samtidigt som transaktionsfrekven-
sen, alltså antalet brev, ökade. Det regelverk som sjösattes under andra 
halvan av 1640-talet fyllde också den funktionen att det garderade 
posten mot opportu nism. Det framstår som om postväsendet under 
1650-talet blivit en bricka i det allmänna makt spelet inom staten, 
och staten har inte intresserat sig för dess organisa tionsform. Istället 
har posten, och framförallt postkassan, fått fungera som gratial och 
belöning. Konflikten mellan Beijer och Taube, och den därpå följande 
oordningen i postledningen, har inneburit att transak tions kostna derna 
för övervakningen av posten skenat. Riksrådet fick exempel vis gripa 
in och författa en ny fullmakt för Taube, och jämfört med tiden före 
hans utnämning hade rådet betydligt högre transak tionskost nader för 
postens ledning. Konflikten fortlevde dock under flera år, tillsynes utan 
att rådet eller regenten på allvar försökte lösa den. Förklaringen stäm-
mer väl överens med de politiska transaktionskostnadernas betydelse 
för hur organi sationen utformades. Bedömningen från statens sida har 
varit att belöningen åt Taube varit viktigare än att postverksamheten 
fungerat utan konflikter. 

Tvisten mellan de båda kontrahenterna tog slut 1661, då Taube 
skiljdes från posten genom ett rejält avgångsvederlag. De exakta om-
ständigheterna är oklara. Teodor Holm talar om att Taube avsade sig 
postväsendet självmant för att kunna sköta sin riksråds syssla. På som-
maren 1661 dog också Anders Law och det är troligt att Taube saknade 
någon som kunde sköta det praktiska arbetet åt honom.398 Mycket talar 
också för att både rådet och förmyndarreger ingen för Karl XI började 
tröttna på den infekterade striden. Ett exempel på det finns i material 
från riksdagen i Göteborg 1660. Både präster skapet och borgerskapet 
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diskuterade problemen inom postledningen och i ett gemensamt ut-
talande föreslår de att

Öfwerpostmestarewäsendetz förwaltande afskaffas, och tillförordnas 
den, som samma tienst förträder medh ringare aflöningh: item at prijset 
på brefuen modereras, och att penningarna, som falla, inlefreras uthj 
Cronones cassa, kenna så wäl Borgerskapet som Presteståndet nyttigt 
och hälsosampt.399

Kritik som denna har förmodligen påverkat den kommande omorga-
niseringen av posten. Trätan mellan Beijer och Taube hade kostat stora 
resurser, mätt i transaktionskostnader, och under 1662 inleddes därför 
för hand lingar med Beijer om en återkomst som postchef. 

Johan von Beijer arrenderar posten
Efter Taubes reträtt återkom Johan von Beijer som postchef, nu med 
titeln postdirektör. Från och med den 1 januari 1663 arrenderade han 
post väsendet enligt ett kontrakt som han slutit med kanslikollegiet. 
Beijers arrende under 1660-talet är det mest långtgående försöket att 
driva posten på entreprenad som staten genomförde under 1600-talet. 
Kontraktet med Beijer var både första och enda gången som hela drif-
ten av postverksamheten lades ut på entreprenad. Avtalet har tidigare 
uppmärksammats av posthistoriker som Nils Forssell och Teodor Holm, 
men då beskrivits kortfattat och som en sorts anomali i den postala 
organisationen, en beskriv ning som följer mönstret att den tidigare 
svenska posthistorien är en fram gångssaga i vilken det fungerande 
statsverket är slutprodukten.400 Även Mats Bladh har kort diskuterat 
Beijers arrende, men han bygger sin undersökning på Forssells och 
Holms empiri.401 Det saknas därför en systematisk genomgång av ar-
rendeavtalets tillkomst och dess konsekvenser för postens organisation.

Till att börja med är anledningarna till att Beijer på nytt ställdes i 
ledningen för posten oklara. Den förklaring som ligger närmast till 
hands är att konflik ten med Taube hade skadat postväsendet, i alla fall 
när det gällde ledningsfunktio nerna vid postkontoret i Stockholm. 
Striderna mellan de två tärde på kansli kollegiets resurser och produce-
rade, som visats ovan, en inte oansenlig mängd inlagor och suppliker 
från de inblandade. Om vi antar att postens centrala ledning präglades 
av förvirring i början av 1660-talet kan kansli kollegiet ha vänt sig till 
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Beijer i hopp om att han som erfaren postchef ånyo skulle få verket på 
fötter. Förklaringen stämmer väl med teorin om transaktionskostna-
der då Beijer hade den höga tillgångsspecificitet som krävdes. I det fall 
kanslikollegiet hade valt att ordna en ny postchef hade vederbörande 
tvingats inhämta motsvarande kunskap, och under tiden orsakat staten 
högre transaktions kostnader.

I det kontrakt som slöts mellan kanslikollegiet och Beijer sägs att 
”under ofwanbem:te Direction och Arende höra och böra förståås” 
de delar av postväsendet som Beijer hade att sköta. Först och främst 
gällde det ”alla postmästare, postförvaltare och poster, som äro anställte 
eller sättias bör öfver hela Sveriges rike och storfurstendömet Finland 
samt hertigdömet Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän”.402 Likaså 
reglerades hur ofta posten skulle gå mellan Stockholm och Hamburg, 
den klart viktigaste linjen i det svenska postnätet. Breven skulle skickas 
två gånger i veckan, dels med de svenska buden, dels med den danska 
posten till Helsingör. Den post som sändes från Hamburg på fredags-
kvällen skulle ankomma till Stockholm tio dagar senare, på måndag 
kväll eller natt. Den post som skickades från Hamburg på tisdagen 
skulle ankomma Stockholm nio dagar senare, på torsdagskvällen.

Huvuddelen av arrendekontraktet gäller dock inte praktiska frågor. 
Själva transporten av breven skulle alltfort skötas av postbönderna.  
Istället var det de ekonomiska delarna av post väsendet som stod i fo-
kus: avtalet mellan staten och Beijer handlar till största delen om vem 
som ska betala för vad. I Johan von Beijers fall gällde det frågan om 
hur han skulle kunna tjäna pengar på företaget, och i första hand var 
det brevportot som kunde ge ett överskott åt arrendatorn. Vilka delar 
av portot som skulle tillfalla Beijer stadgades därför noga i kontraktets 
första punkt, där det heter att Beijer ska erhålla

all den postlöhn som af brefven, uthi hwart och ett Posthus, öfwer 
Sverige och Storfustendömmet Finland, samt hertigdömmet Skåne, 
Halland, Blekinge och Båhuslähn, jämväl för dem som sändas två 
gånger uthi weckan ifrån Helsingör genom Danmark och Holsten 
till Hamborg, och ifrån Hamborg tilbakars åth Helsingör, faller och 
erläggias böör.403

Med andra ord fick Beijer rätt till det mesta av postintäkterna. Motkravet 
var att han betalade en arrendesumma till staten: ”årligen åth Kongl. 
M:tt och Chronen fiorton Tiusendi daler Sillfvermyntt”.404 Beloppet 
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inger respekt och tyder på att post väsendet redan under 1660-talet 
nått en omfattning som genererade avse värda summor pengar. I sin 
studie av arrendesystemet kring skatteuppbör den på 1620-talet har 
Mats Hallenberg en lista på de högsta arrendeavgifterna som finns i 
kammar kollegiets kontraktsböcker.405 Beijers postarrende hade placerat 
sig på nionde plats, vilket visar på postfinansernas omfattning 1662. 
Summan är stor, även om vi beaktar eventuell inflation under perioden. 

Kontraktet stipulerade därutöver vilka olika skyldigheter Johan 
von Beijer hade gentemot staten. Det gällde bland annat att avlöna 
de svenska post buden från Hamburg till Helsingör och att underhålla 
postbåten i Helsingör. Han skulle dessutom avlöna postmästarna över 
hela riket och se till att det fanns hela och funktionsdugliga postväskor 
som breven kunde transporteras i. Kontraktet skrevs på tolv år och 
skulle gälla mellan den 1 januari 1663 och den 1 januari 1675. Beijer 
hade rätt att bryta kontraktet efter tre år om han inte fick ekonomi i 
företaget. Han kunde också ansöka om nedsättning av arrende summan 
i det fall landet drabbades av pest eller krig, vilket skulle innebära färre 
brev för posten att distribuera.

I princip var det överenskommelsen om portot som var grunden i ar-
rendet och det var där Beijer hade möjlighet att tjäna pengar. Därutöver 
stadgades ett antal praktiska lösningar av ekonomisk art. Framförallt 
gällde det fribreven som staten och dess förvaltning fortfarande skulle 
få lov att skicka. Som fribrev räknades i vanlig ordning brev till eller 
från Kungl. Maj:t, kollegierna och andra personer inom statsförvalt-
ningen. Det innebar ett inkomstbortfall för Beijer, och han gavs rätt 
att räkna ner arrende summan med de kostnader han hade haft för att 
distribuera fribreven. I kontraktet reglerades vad som skulle räknas som 
fribrev och hur själva avkortningen skulle gå till:

det är aftalat at postdirectoren må uthaf Arrendesumman decourtera 
den Postlöhn, som alla här ofwan till Specificerade sorter af frijbrev, 
hade efter Taxan bort bethala […] att af dessa 14000 D.S.M:t, skall 
afräknas och decourteras, alt hwad General post cassan genom frijbrefen 
afgår och borträknas kan.406

Nedsättningen av arrendesumman skulle göras en gång om året och 
Beijer skulle lämna in en skriftlig redovisning. På så vis hoppades kansli-
kollegiet att det skulle bli enklare att ha uppsikt över postens ekonomi:
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När hwart och ett åhr är förlupit, skall postdirectoren eller de hans wara 
förpliktat at lefverera 1. in uthi Cantzlie Collegio, en wiss efterrättelse 
på alt det som under hans inspection äro passerat, och 2. Uthi Cammar 
Collegio, en richtigh, och med alla tilhörige documenter verificerat 
Räckning, öfwer alla de inkomster och uthgiffter som höra till hans 
administration, af postväsendet, på det Kongl. M:tt må efter förloppet 
af detta Arrendet, hafwa dess bättre efterrättelse om postintraderne.407

Det är osäkert om det någonsin upprättades eller lämnades in någon 
rapport om verksamheten eller någon ekonomisk redovis ning. Efter att 
Beijer tecknat avtal på posten verkar administratio nen ha flyttats över 
till honom personli gen. Det är uppenbart att han betraktade posten 
som sin egen privata rörelse. Att det förhöll sig på det sättet framgår 
av stora kommissionens undersökningar under 1680-talet. I samband 
med räfsten mot Karl XI:s förmyndare dömdes ledamöterna i de olika 
kollegierna att betala tillbaka pengar till staten. Kommis sionen var dock 
okunnig om postens förvaltande under förmyndartiden och i domen 
mot kansli kollegiet heter det: ”För Post Cassans medel giöres jämnwäll af 
wederbörande richtigh redo och räkningh och hvad, skada och afsaknad 
Publicum därigenom tagit återbetalas i lijka måtto med intresse sex pro 
Cento årl”.408 Formuleringen var ett resultat av att bland annat riksrådet 
Göran Gyllenstierna inför kommissionen förklarat att kanslikollegiet inte 
haft med postkassans skötsel att göra under tiden för Beijers kontrakt.409 I 
domen reserverade sig därför kommissionen för framtida möjligheter att 
kräva Beijers arvingar på pengar. Hur det blev med den saken är oklart.410

Johan von Beijer fick ett ganska förmånligt kontrakt på det svenska 
postväsendet, men han fick inte oinskränkt makt över själva organi-
sationen. Det var fortfarande staten som skulle besluta om postens 
regelverk, och kanslikollegiet förbehöll sig rätten att utfärda nya reg-
ler om det behövdes. I de arrendekontrakt som staten tidigare slutit 
för andra typer av verksamhet fick entreprenören fri disposition över 
verksamheten så länge som arrende summan betalades på angiven 
tid.411 För postväsendets del var det annor lunda, vilket förmodligen 
har att göra med den grundläggande betydelse för admi nist rationen 
och informationssprid ningen som posten hade. Det var helt enkelt inte 
möjligt, eller ens önskvärt, att släppa ifrån sig den totala kontrollen över 
rikets kommunikationssystem. En annan förklaring är att grunden i 
postsyste met utgjordes av indelta postbönder som förmod li gen sett sig 
som kungens män också efter att avtalet börjat gälla.
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Arrendekontraktet hade föregåtts av långa förhandlingar mellan Beijer 
och kanslikollegiet. Med tanke på det relativt orediga skick som posten 
befann sig i efter Beijers och Taubes många konflikter, har Johan von 
Beijer säkerligen försökt skaffa sig så goda villkor som möjligt. Till hans 
fördel talade hans långa erfarenhet av posten – hans tillgångsspecificitet, 
för att tala med Williamson. Den relativt nya förmyndarregeringen 
insåg förmodligen att han på kort tid skulle få posten på fötter igen. 
Det var dock ingalunda tal om att ge Beijer postintäkterna helt gratis. 
Ett första förslag på avtalet verkar ha upprättats av Magnus Gabriel 
De la Gardie och presenterades i kanslikollegiet den 12 augusti 1662. 
Då ”[o]plästes och öfwerlades H. Rijks Cantzlerens Excell:ts project 
angående påstwäsendets förarenderande, medh dess conditioner”.412 
Samtidigt ville kollegiet ”Beijer att han måtte sin mening och senti-
ment där öfver låta veta”.413 Dagen efter var Beijer med vid kollegiets 
möte där han ”befalltes munteligen påminna hwad han till ofanbm:te 
H. Rijks Cancellerens Excell:ts project hade att säga, och opläste så 
huar punct för sigh”.414

Som visats ovan hade stora delar av arrendekontraktet att göra med 
postförbindelsen med Hamburg, och i förlängningen med Europa. 
Det var också kring dessa punkter som de första diskussionerna upp-
stod. Beijer tyckte av någon anledning inte om förslaget för posten till 
Hamburg. Istället ville han lägga fram ett eget ”förslagh huarefter han 
mente posten emellan Hamborgh och Elsingör bättre kunna gåå”.415 
Han lovade också kollegiet att han inte skulle ändra ”substansialia”, 
utan endast praktiska saker med posten. Tillsam mans med de många 
diskussionerna om just postförbindelsen mellan Stockholm och kon-
tinenten tydliggör detta åter Hamburglinjens centrala betydelse.

Resten av förhandlingarna gällde de ekonomiska villkoren för arren-
datorn. Postens största inkomstkälla var otvivelaktigt portot för breven, 
och inte oväntat verkade Johan von Beijer för att porto skulle erläggas 
för alla brev som skickades med posten. Han motsatte sig reglerna om 
att staten fick sända fribrev. ”Exciperade Bejer sigh inthet kunna blifwa 
medh 1645 års påstordningh med brefwens betalningh”.416 Kollegiet 
menade dock att fribreven behövde vara kvar. Beijer påstod då att han 
tidigare hade blivit lovad att inga brev skulle kunna sändas gratis, när 
dessa diskussioner fördes är fortfarande oklart. Att det förekom ett 
utbrett missbruk av fribrevs rätterna inom den statliga förvaltningen 
verkar ha stått klart eftersom Beijer i diskussio nen ”påminte om att miss-
bruk […] af Påstbrefwen i Canceli som Cammaren”.417 Kanslikollegiet 
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framhärdade dock i sin ståndpunkt och ansåg att fribreven måste finnas 
kvar för statens korrespondens med de utrikes ministrarna. Lösningen 
blev, som framgår av det slutliga kontraktet, att Beijer fick räkna ner 
arrendesumman med kostnaden för statens fribrev.418

En viktig punkt i förhandlingarna om arrendeavtalet gällde av-
löningen av postmästarna och postbönderna, angående postmästarna 
i Hamburg och Helsingör och deras löner läste Beijer upp ett eget 
förslag. Han sa sig vara villig att betala 100 riksdaler årligen till dem 
som innehade tjänsterna, men deklarerade att han inte ensam kunde 
avlöna alla postmästarna i riket, eftersom det skulle kosta honom   
10 000 daler silvermynt (dsm.) om året. Också avlöningen av post-
bönderna skulle vara för dyr för att arrendatorn själv skulle kunna bära 
den. Beijer menade att ”för alla postbönder öfver hel Rijket wille fodras   
15 000 dsm”.419 Summorna kan ifrågasättas och ska nog snarare ses som 
förhandlingsbud. Beijer ville rimligtvis slippa ifrån så många utgifter 
som möjligt och genom att överdriva kostnaden för bön derna och post-
mästarna ville han visa hur lite pengar postarrendet skulle ge honom. 

Den sista punkten som diskuterades i kollegiet den 13 augusti gällde 
postmästarna, vilka Beijer ville ha ”frij disposition att af och tillsät-
tia”.420 Anledningen var att de regler som fanns, enligt Beijer, gjorde 
processen för långsam i det fall någon postmästare behövde bytas ut. 
Den här punkten kan tyckas obetydlig i sammanhanget, men i själva 
verket blottlägger den en stor paradox i arrendet av posten. Som ar-
rendator borde Johan Beijer ha fått rätt att styra och disponera posten 
efter eget tycke. Så hade varit fallet med de tidigare arrendeavtal som 
staten slutit, och så skulle det fungera i framtiden, exempelvis när det 
gällde arrenderingen av stora sjötullen under början av 1700-talet.421 

Med posten förhöll det sig annorlunda. Som det slutliga avtalet visar 
var Beijer i vissa fall fortfarande underställd kanslikollegiet. Inte bara 
i den meningen att staten alltid kunde återta vad den gett, utan också 
i så måtto att han inte hade sista ordet när det gällde postens organi-
sation. När Beijer i kanslikollegiet krävde att få tillsätta och avskeda 
postmästare ville han skaffa sig större makt över postorganisationen. 
Till en del hänvisade han säkert till sin gamla instruktion från 1643 
då han först blivit postmästare. Som redogjorts för ovan fick han då 
rätten att byta ut postmästare som inte skötte sitt jobb mot personer 
som han ansåg bättre lämpade. Det var förmodligen en skrivning lik-
nande denna som Beijer ville ha in i kontraktet. Medlemmarna i kol-
legiet opponerade sig med viss hetta mot hans förslag och hänvisade 
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till den gällande kansliordningen från 1661, där också postväsendet 
reglerades. Under punkt 10 står: ”Effter Rijksens Postwäsende hörer 
under RijksCantzlerens och CancellieCollegij öfwerinspection, och 
Generalförwaltningen af Post wäsendet öfwer heele Rijket”.422 Kollegiet 
hävdade här statens rätt att tillsätta postmästare i hela det svenska riket, 
inklusive alla provinser. I kansliordningen föreskrivs också att om det 
behöver beslutas något om posten så ska det tas upp i kollegiet och där 
”blifwa examinerat och befodrat till Resolution”.423 

Knappt en vecka senare återkom Beijer till kanslikollegiet med sitt 
revide rade förslag på avtalet varpå ”[o]plästes H. Beijers project angå-
ende post wäsendet, hwaröfwer discurserades”.424 Kollegiet menade då 
att ”Beijer befans alldeles ombyta substantialia af H. Rijks Cantzlerens 
Excell:ts project”.425 Bland annat klagade en av ledamöterna på att 
Beijer hade ändrat för mycket i rikskanslerns förslag till posten mellan 
Hamburg och Helsingör: ”finnas påsterna alt för nära i hoop nembligen 
på fredagar och lögardagar”.426 Likaså framfördes synpunkter på hur 
de ridande respektive de vagnburna posterna skulle användas. Beijer 
invände att ”han ofvanb:mt förslagh allenast projectwijs oförgripeli-
gen hade fattat. Dock woro där uthi sådana procognita som honom 
woro nödiga att hafva för än han Påstwäsendet antagar”.427 Trots detta 
hårda uttalande från Beijer verkar de båda parterna ha kommit över-
ens. Den 20 augusti 1662 lämnade Beijer in nya förslag till kollegiet, 
som nu inte hade så mycket kommentarer mer än att det ”[p]åmintes 
att Beijer hade altför långh tijd giort uppå […] posterna, huilket han 
måtte förändra”.428

Förhandlingarna mellan Johan von Beijer och kanslikollegiet var 
alltså hårda och pågick under åtminstone ett halvår. Någon ytterligare 
information från protokollen finns inte bevarad då protokollserierna 
för 1662 är ofullständiga. Bland annat saknas protokollet från den 20 
december, den dag då arrende avtalet skrevs under. Däremot finns det 
bevarat en rad koncept till avtalet vilka upplyser om förhandlingarnas 
gång.429 I de tidigaste koncepten nämns att Beijer ska få behålla portot 
från Sverige och Finland samt det som erläggs på linjen Stockholm–
Hamburg. I ett förslag har Skåne lagts till och i ytterligare ett annat är 
det antecknat i marginalen att Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän 
bör inkluderas. Det har från början alltså varit oklart vilket område 
som arrendet skulle omfatta.430 Den slutliga överenskommelsen, där 
Östersjö provinserna och de tyska områdena exkluderades, verkar ha 
förhandlats fram.
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Orsakerna till att dessa landområden inte ingick i arrendet är för-
modligen att posten var organiserad annorlunda där. Det svenska sys-
temet med postbönder som transporte rade breven via en stafett hade 
inte införts i dessa provinser, och att inkludera dem i arrendet hade 
förmodligen trampat olika lokala post entrepre nö rer på tårna. De pro-
vinsiella postnätverken fungerade ofta som privata postföretag där det 
redan fanns en informell arrendator, och posten i dessa områden var 
inte integrerad i det svenska post väsendet.431 I detta sammanhang är det 
intressant att de nyerövrade sydsvenska landskapen ingick i arrendet. 
Postväsendet hade omedelbart efter freden i Roskilde 1658 utsträckts 
till de nyerövrade lands delarna.432 På så vis kan posten ses som en fö-
relöpare till den mer omfattande integration av de danska landskapen 
som skulle påbörjas efter skånska kriget.433

Som nämnts anförde Beijer stora summor pengar när diskussionen 
om postböndernas avlöning kom upp. En anledning till hans reak-
tion kan vara formuleringen att postarrendatorn skulle ”betala kongl. 
May:tt och chronen för det som chronen afgåhr genom postbönderna, 
eller hålla sina egna Postillioner”, vilken finns i några av koncepten.434 
Enligt det förslaget skulle Beijer ersätta staten kontant för de friheter 
eller löner som postbönderna erhöll under 1660-talet. Likaså skulle 
han avlöna de postiljoner som trafikerade vissa av postlinjerna. Det 
är lätt att förstå att Beijer hickade till inför de ganska stora utgifter 
som ett sådant arrangemang skulle innebära. Mycket riktigt är också 
avlöningen för postbönderna borttagen ur det slutliga avtalet. Det 
enda som sägs om löner för postpersonalen är att Beijer ska ”af sina 
medel underhålla och löhna alla Postförvaltarna öfver hela Rijket”.435 
Den stora kostnaden för alla post bönderna stannade på staten och det 
vittnar än en gång om det motsägelsefulla och delade ansvar för posten 
som fanns mellan arrendatorn och staten. 

Också arrendesumman har ändrats under förhandlingarnas gång. Ett 
koncept i vilket det är antecknat att det har presenterats i kanslikollegium 
den 12 och 13 augusti står under punkt 6: ”att åhrligen erläggia och betala 
åth Kongl. May:tt och Chronan Tijo Tujsend dalir Silfvermyntt”.436 I ett 
av de sista koncepten, att döma av antalet paragrafer som finns med, är 
”Tijo” överstruket, och i marginalen antecknat ”fiorton”.437

Förhandlingarna mellan Beijer och kollegiet kan ses som en kamp 
mellan en privat entreprenör som vill ha total kontroll över sin rörelse 
och kansli kollegiet som vill bevaka sin rätt till den yttersta makten över 
posten. Det är en kamp mellan de båda alternativen entreprenad och 
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hierarki. När Johan von Beijer fick sitt kontrakt ställdes postväsendet 
inför den mest entreprenad mässiga organisationsform som det hittills 
hade haft. Det överordnade målet för Beijer var att dra in pengar genom 
att sköta verksamheten som sitt eget företag. Undersökningen har visat 
att det var Beijers tillgångsspecificitet som lockade staten. Han hade 
all kunskap och erfarenhet som behövdes för att sköta posten, och i en 
situation när transaktionskostnaderna för postväsendet rusade i höjden 
var ett avtal med Beijer den bästa lösningen.

Däremot hävdade staten, genom kanslikollegiet, hela tiden uppfatt-
ningen att posten var ett kungligt regale och därför måste vara kon-
trollerad av staten. Termen ”regale”, eller ”regalia”, användes allmänt 
i Europa sedan 1500-talet som beteckning på de rättigheter som var 
förbehållna statens suveräne härskare, van ligen kungen. Bland annat 
åsyftades ensamrätten på att jaga vissa djur, bryta ädla metaller och nyttja 
olika typer av fiskevatten. Begreppet förändrades så småningom till att 
omfatta många olika typer av verksamheter inom staten, exempelvis 
rätten att ordna och driva ett postväsen.438 

Samtidigt som Johan von Beijer tecknade sitt kontrakt med kansli-
kollegiet utfärdades en ny postordning. Ett så kallat notificationspatent 
gällande vissa förändringar vid posten är daterat den 20 december 
1662.439 I själva verket handlar patentet till största delen om olika 
frågor kring postens placering inom statsadministratio nen och dess 
förhållande till den entreprenad som arrendekontraktet med Beijer 
skapat. I inledningen bekräftas postordningarna från 1640-talet med 
tillägget att några få förbättringar har gjorts, vilka finns upptagna i det 
följande patentet. Kanslikollegiets makt över postväsendet slås fast i 
den första punkten:

Postväsendet efter den vid sidsthåldne Rijksdagen uprättade Regerings-
Formen, och wår Cantsselij-Ordning skal dependera aldeles af Cants-
selijet och enkannerligen alla saker som angå Postväsendet eller där uthaf 
härröra skole äntligen decideras af bemälte Kongl. Cantsslij-Collegio, 
eller dem som det samma sådant committerandes varder Dock så at 
vår Kongl. höghet och superioritet, jemte den vanlige Revisionen Ac-
torum, oss härmed i alla måtto blifva förbehållen.440 

Paragrafens utformning följer samma linje som diskussionen i kol-
legiet den 13 augusti tidigare under året. Även om Beijer fick arrende 
på posten så gällde det främst den ekonomiska delen av verksamheten. 
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Detta markeras ytterligare i punkt 2, som handlar om att Kungl. Maj:t 
funnit det nödvändigt att inrätta ”en wiss Post-Director, som under 
öfver-Directionen af bemälte vårt Kongl. Cantssliij-Collegio därigenom 
och vid mackt håller hela Wercket”.441 Postdirektören, i det här fallet 
Beijer, skulle alltså sköta postväsendet under kanslikollegiets över-
inseende. Tydligare kan det inte sägas: Johan von Beijers arrendeavtal 
var villkorat av statens regler för posten, och han fick ingen befogenhet 
att ändra i dess övergripande organisation.

Resten av patentet handlar i stort om ekonomiska ting, och det är 
tydligt att postväsendet börjat generera mer pengar än tidigare. I pa-
tentet heter det att staten genom åren har lagt stora summor pengar på 
att få posten att fungera, men att det i framtiden kan ”wara Förtänckte 
huruledes postwäsendet må kunna underhålla sig sielf och med tiden 
inbringa oss och Cronan någre skälige intrader”.442 Likaså sägs att pos-
ten mellan Stockholm och Hamburg hädanefter ska avgå två gånger i 
veckan och att detsamma så småningom också ska gälla en del andra 
postlinjer inom riket. Också fribreven regleras i patentet. Under punkt 
6 sägs det att kanslikollegiet ska ”låta förfärdiga een särdeles Lista öfver 
alla namnen af sådane befrijade Bref och personer och den samma vår 
Post-Director tillställa”.443 I samma punkt stadgas att den som bryter 
mot reglerna och använder fribrevsrätten för privata brev ska straffas. 
Således både behölls och stärktes fribrevsrättigheterna i patentet 1662, 
trots Johan von Beijers protester i förhandlingarna med kollegiet och 
hans påstående om att han blivit lovad att alla brev skulle beläggas med 
porto. Listan som kansli kollegiet skulle sätta samman innehöll ganska 
många personer som nu slapp betala för sig; jämfört med när fribreven 
infördes i postordningen 1643 var det en rejäl ökning.444

En av Johan von Beijers största invändningar under förhandlingarna 
om arrendeavtalet gällde avlöningen av postmästarna. Beijer slog bakut 
vid kollegiets möte den 13 augusti 1662 då det i förslaget stod inskrivet 
att arrenda torn skulle stå för denna kostnad. Vid samma möte hade 
postböndernas ersättningar diskuterats, också det en stor utgiftspost 
som Beijer ville slippa. I patentet reglerades frågan om postmästarnas 
löner, medan postbön dernas eventuella avlöning inte berördes:

Fördenskuld så hafve wij nu gifvit i Commission wår Post-Director, til 
at accordera med Postförvaltarne i Städerne det bäste han kan om en 
viss Åhrlig Löhn Provision, eller och arrende, för alle de Postpeningar 
som på samma orter kunne falla.445
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Lösningen på problemet med postmästarnas löner blev att de skulle 
täckas av intäkterna vid de olika postkontoren, och Johan von Beijer 
fick i uppdrag att förhandla med dem om deras löner. Lösningen låter 
enkel, men blir svår att förstå om vi betänker att flera av postkontoren 
var mycket små och knappast drog in tillräckligt mycket pengar för att 
försörja postmästaren och hans familj.446 Hur den ekvationen skulle gå 
ihop framgår inte av patentet. Vad som däremot framgår är att Beijer 
erhöll rätten att arrendera ut postkontor till enskilda postmästare. Det 
öppnade möjligheten för Beijer att dryga ut sina intäkter från postkas-
san med arrendesummor från de lokala post kontoren. Likaså gav det 
postmästarna på lukrativa orter möjlighet att tjäna stora pengar på 
posten. De lokala postmästarna framträder här som privata företagare 
vilka drev postverksamheten på entreprenad runt om i lan det. Postens 
organisering på entreprenad hade aldrig varit tydligare, och jämfört med 
den tidigare ordningen var det en ny organisationsform som infördes 
med patentet 1662. Staten hade släppt en del av kontrollen ifrån sig. 

Enskilda postkontor på entreprenad
Johan von Beijers arrendeavtal på postväsendet från den 1 januari 1663 
har bara flyktigt berörts av tidigare forskning. Möjlighe ten att arrendera 
ut de lokala postkontoren har berörts i ännu mindre utsträckning av 
posthistoriker som Holm och Forssell. Den senare skriver exempel vis 
att Beijer tjänade pengar på att arrendera ut de lokala postkontoren, 
men något empiriskt stöd redovisar han inte.447 Vi vet därför tämligen 
lite om vilken omfat tning denna arrendering av de lokala postkonto-
ren hade eller hur det fungerade. Med tanke på den stora skillnad en 
arrendeorganisation bör ha inneburit för posten, ska jag nu utreda 
1660-talets lokala arrendeavtal inom postväsendet närmare. 

Källäget kring arrendena är bekymmersamt. Som sagt finns det 
mycket lite material bevarat från Beijers arrende administration, och 
kanslikollegiet, som skulle ha kontrollen över posten, verkar inte ha 
lagt sig i affärerna med de lokala postmästarna. Vi har därför inte 
mycket att gå på för åren närmast efter 1663. Den väg som jag funnit 
mest framkomlig är att använda de källor som finns från 1668 och 
framåt. Det året sa Beijer upp avtalet och staten övertog administra-
tionen igen. I första hand är det bevarade kamerala källor där staten 
efter att arrendet upphört försökte reda ut den relativa oordning som 
finanserna hamnat i. En första fråga är hur omfattande arrenderingen 
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av de lokala postkontoren varit. En kartläggning kan visa i hur stor 
utsträckning postmästarna fungerade som lokala entreprenörer respek-
tive som krono tjänare.

En första uppgift om vilka postkontor som varit arrenderade av 
lokala post mästare möter vi i ett memorial till kanslikollegiet från 
postkamreraren Jacob Johanson (Diurklou). Memorialet är odaterat, 
men det står skrivet på doku mentet att det presenterades i kollegiet 
den 5 februari 1670. Det stämmer dock illa med dateringen av en av 
bilagorna, vilken är den 7 februari. I vilket fall torde memorialet vara 
tillkommet under början av året. Det omfattar sammanlagt elva punkter 
och inleds med att kamreraren undrar ”huru det skall här efter förhållas 
med de postmästare i städerna, som uthi sal H Beyers tid hafva haft 
det för Arrende efter bifogade förteckning n 1 om dem sådant kan 
vidare förunnas eller icke”.448 I förteckningen upptas de postkontor 
som varit utarrenderade samt den arrendesumma som de haft att er-
lägga. Postkamreraren konstaterar: ”Här öfver hafver jag aldrig kunnat 
bekomma något Contract at läsa, utan är af böckerna vorden så wida 
informerat”.449 Det stärker slutsatsen att Beijer själv har förhandlat och 
slutit kontrakt med de lokala postmästarna. Kanslikollegiet har inte 
varit inblandat i dessa överenskommelser, som i vissa fall förmodligen 
träffats muntligt. I kamrerarens lista upptas femton postkontor som 
arrenderade under 1669, samt deras arrendesummor.

Den här listan kan vi jämföra med ett koncept till posträkning 
för Stockholm åren 1669 och 1670. I en del av det ganska kladdiga 
konceptet står det: ”Här bör Opföras Arrendesummorna af efterskre-
fne Post Contor pro a. 1669 och 1670. efter sal. H Beijers i sin tijd 
med dem giorde Contract”.450 Därefter listas samma postkontor som 
i kamrerarens ursprungliga lista, förutom att Åbo och Lidköping har 
tillkommit och Västervik och Linköping har försvunnit. Dessutom 
anges något annorlunda arrendesummor i konceptet till posträkning. 
Skillnaderna är förhållandevis små, förutom för Göteborg och Norr-
köping där beloppen är 167 respektive 200 dsm.

Ett tredje belägg för att postkontoren arrenderades ut återfinns i pos-
tens huvudbok för 1670. I den upprepar sig i stort samma förteckning 
igen med kommentaren ”Påstmesternas innestående Arrende Summor 
efter Beijers Contract pro a 669 och 670”.451 I huvudbokens lista saknas 
Kalmar och Västervik, jämfört med de båda tidigare listorna. Även här 
skiljer sig arrendesummorna obetydligt från de båda tidigare listorna. 
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Med anledning av det spridda material som finns bevarat måste 
slutsatsen bli att arrendena har varit omfattande. I huvudboken 1670 
upptas sammanlagt 73 postkontor runt om i riket.452 Om alla konto-
ren i tabellen ovan har varit under arrendekontrakt innebär det att 23 
procent av rikets postkontor har varit utar renderade av Johan von Bei-
jer och legat i privata händer. Om vi tar hänsyn till hur mycket pengar 
kontoren omsatte handlar det om en ännu större andel av postväsendet. 

Källa: Memorial från postkamrerare Jacob Johanson (Diurklou), odaterat, 1670, 
Kansli kollegium, postkam rerarens memorial m.m., GIIc:1, RA; Koncept till 
posträkning för Stockholm 1669 och 1670, odaterat, Kanslikollegium, post-
kamrerarens memorial m.m., GIIc:5, RA; Huvudboken för 1670, Överpostdi-
rektören, postkamreraren, huvudböcker reviderade exemplar, GIB:1, 1670, RA.

Tabell 1. Utarrenderade postkontor under 1660-talet (belopp avrun-
dade i dsm).

Postkontor	 Arrendesumma	per	år	 Inkomster	1670
Arboga 100 215
Falun 60 465
Göteborg 833 1 383
Halmstad 40 385
Helsingborg 40 529
Kalmar 200 836
Kristianstad 50 184
Landskrona 50 310
Lidköping 66 160
Linköping 130 250
Norrköping 700 1 126
Nyköping 200 646
Stockholm Beijers eget 27 071
Uppsala 167 549
Viborg 100 534
Västervik 60 201
Västerås 80 308
Åbo 134 738
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De arrenderade postkontor som fanns med i huvudboken 1670 hade 
tillsammans med kontoret i Stockholm inkomster från brevportot på 35 
890 dsm., 66 procent av postväsendets totala inkomster under 1670.453 I 
huvudbokens förteckning över hur mycket pengar som betalats i porto 
på de olika postkontoren är de åtta första i storleksordning Stockholm, 
Göteborg, Norrköping, Kalmar, Åbo, Jönköping, Nyköping och Viborg. 
Kontoret i Stockholm har tillhört Beijer själv. Utöver det är det endast 
Jönköping som inte återfinns i förteckningarna över de arrenderade kon-
toren. Det är naturligt vis ingen slump. Det var de större postkontoren 
som var intressanta att arrendera eftersom det där gick att göra vinst på 
verksamheten. På många av de små kontoren i landsorten kan inte portot 
ha täckt postmästarens lön och att arrendera dem skulle varit ett rent 
förlustföretag. Det är dessutom påfallande hur många av de arrenderade 
konto ren som ligger längs postvägen från Stockholm till Hamburg. Detta 
visar ånyo hur dominerande posttrafiken på denna linje var.

Ett exempel på ett postkontor som Johan von Beijer arrenderade bort 
är kontoret i Norrköping. I ett brev från rikskanslern Magnus Gabriel 
De la Gardie till Beijer redogörs för arrendet. Elisabeth de Besche, 
änka efter post mästaren Albert Tillman, hade skrivit till De la Gardie 
och bett att få behålla arrendet på kontoret i Norrköping efter att hen-
nes make dött för att kunna fortsätta att försörja sig. I brevet sägs att 
kontraktet mellan Beijer och Tillman hade tecknats den 30 december 
1666 och gällde för fyra år. Arrende summan var enligt änkan satt till 
1 500 daler kopparmynt per år.454 Hon fick hjälp att behålla arrendet, 
och till Beijer skriver De la Gardie om Elisabeth de Besche att ”hon 
har fått beröm för att vara en dygdig änka, och om vi hjälper henne 
väntar oss Guds belöning”.455

Arrendet av postkontoret i Norrköping är ett typiskt fall av att 
postmästar sysslan kunde hållas inom familjen under långa tider. Eli-
sabeth de Besche fick lov att fortsätta arrendera postkontoret och efter 
ett års tid gifte hon sig med en Anthonius Witte. Han övertog då ar-
rendet och innehade det till sin död 1694.456 

Samtidigt är postarrendet i Norrköping inte helt representativt för 
det övriga postväsen det. Staden tillhörde drottning Kristinas livge-
ding och av den anled ningen har kontoret förmodligen fortsatt att 
arrenderas, även när detta inte längre var brukligt i resten av riket. 
Detta betyder också att det var exdrott ningen, eller hennes guvernör, 
som tillsatte postmästaren i staden. I kammararkivet finns räkningar 
från kontorets verksamhet 1678 och 1679. I den förstnämnda finns 
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en notering som säger att ”i föllie af Hans Excell. Gen. Gouverneuren 
[…] Georg Gyldenstier nas därpå gifwen satifica tion har Påstförvalter 
Anthoni Witte ingått ett wist Arrende för Norrköpings Påst intrader-
ne”.457 Förvalt ningen av livgedinget verkar alltså ha övertagit ansvaret 
för postkontoret och arrendekontraktet under 1670-talet.

Återstår frågan om det gick att tjäna några pengar som arrendator av 
ett postkontor. Det vet vi inte mycket om och några redovisningar från 
arrendena finns inte bevarade, om det ens funnits några sådana. Av de 
arrendesummor som nämns kan vi sluta oss till att de större kontoren 
förmodligen gett en del pengar i överskott, med tanke på att de dragit 
in mer i porto. Men det har knappast varit några jättevinster som ar-
rendatorerna gjort. Göteborg hade till exempel 1670 en arrende summa 
på 833 dsm. och inkomster på 1 383 dsm.458 Det ger ett överskott på 
550 dsm., en hyfsad summa men inte mycket mer om vi betänker att 
postmästaren dessutom hade utgifter för extra personal, papper och ljus 
och att han med största säkerhet skulle försörja sin familj. Förmodligen 
har postmäs tarna haft möjlighet till extra inkomster vid sidan.459 Det 
verkar dessutom ha varit lite si och så med betalningsmoralen bland 
arrenda torerna. För 1669 och 1670 är enligt huvud boken de arrenderade 
post kontoren skyldiga totalt 3 975 dsm. i obetalda arrendesummor.460

Redogörelsen för de arrenderade lokala postkontoren under 1660-ta-
let visar hur det svenska postväsendet under årtiondet förändrade 
sin organisation. Från att ha varit en hierarkisk och integrerad del 
av stats administrationen blev det under 1660-talet en verksamhet på 
entreprenad. Johan von Beijer fick arrende kontrakt på postintäkterna 
från hela landet, och han arrenderade i sin tur bort flera av de lokala 
postkontoren. Stora delar av posten drevs alltså av privata entreprenörer, 
vilka skötte sina postkontor som små enskilda företag och kontrollerade 
större delen av postens intäkter. Detta är en helt annan organisa tions-
form än den som tidigare varit dominerande. 

Arrendekontrakt på statlig verksamhet var i sig inget nytt; som 
nämnts hade staten tidigare testat denna lösning för olika delar av sin 
verksamhet. För postens del är det dock först i samband med Beijers 
avtal 1662 som vi hittar belägg för arrendering och det är först från hu-
vudboken 1670 som det finns någon sammanställning över den postala 
ekonomin. De eventuella redo visningar som funnits för de tidigare åren 
är försvunna, eller så återstår endast fragment. Trots det tunna källäget 
för tidigare perioder menar jag att mycket talar för att det är 1660-talet 
som ska ses som arrendenas och de privata entreprenörernas tid inom 
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postväsendet. Tidigare hade organisationen varit hårt knuten till staten 
eller kanslikollegiet, men i notificationspatentet 1662 sägs det klart att 
Beijer får teckna arrendeavtal med de lokala postmästarna om han så 
önskar. Detta utesluter så klart inte att det funnits arrendelösningar 
tidigare med postmästare runt om i landet, men med stor säkerhet inte 
i samma omfattning som under 1660-talet. 

Efter att Beijer avsagt sig arrendet 1668 verkar denna entreprenör-
verksamhet försvinna. Nästa huvudbok som är bevarad är från 1675, 
och i den har jag inte kunnat finna några spår av arrendekontrakt på 
postkontoren. Inte heller har jag upptäckt några spår av arrende vid de 
stickprov jag gjort för åren 1687 och 1697.461 I båda fallen är istället 
post kontoren uppsatta med lön för både post mäs taren och eventuell 
personal.

Det är ändå inte rimligt att tro att bruket av arrendeavtal helt och 
hållet upphörde när Beijer sa upp sitt kontrakt. Arrenden var under 
1600-talet en etablerad lösning för många olika sorters verksamheter, 
och det är troligt att vissa enskilda arrenden fanns kvar också åren där-
efter. Bland annat fortsatte postkontoret i Norrköping att vara under 
arrende långt efter att Beijer sagt upp sitt kontrakt. Ett annat belägg 
för att det förekom arrendelösningar är en relation från postkamreraren 
Johan Jacobsson (Eremit) till Magnus Gabriel De la Gardie från 1675. 
Med memorialet skickar Jacobsson en bilaga där han sammanställer 
utgifter och intäkter för olika postkontor under 1675. Vid Kristian-
stad står det ”effter h: R Cantzlerens bref för Arrende”.462 Det här är 
ett, om än litet, exempel som visar att det kan ha funnits arrenderade 
postkontor också senare. 

Arrendekontraktet med Johan von Beijer upphävdes alltså 1668. 
Anled ningen är oklar, men den rimligaste förklaringen är att Beijer 
inte tjänade några pengar på företaget. Som huvudsaklig grund fram-
står det allt större missbruket av fribreven. Beijer beklagar sig i flera 
skrivelser till Magnus Gabriel De la Gardie över att olika ämbetsmän 
inom statsförvaltningen skickar sina privata brev gratis, under före-
spegling att de är fribrevsberättigade tjänstebrev.463 I samband med 
fribrevsproblemen verkar Beijer också ha hamnat i konflikt med olika 
personer som använde postväsendet. Teodor Holm redogör för ett antal 
händel ser där det mer eller mindre gått till handgripligheter och där 
privat personer påstås ha överfallit Beijer.464 För att skydda postdirek-
tören utfärdade riksrådet ett skyddsbrev ”angående de excesser som på 
Posthuset passera”.465
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Ett stöd för att Beijer hade rätt i sina klagomål om fribreven, och 
att det var missbruket av dem som fällde arrendet, är de diskussioner 
som fördes i riksrådet. Missbruket verkar ha antagit sådana proportio-
ner att det stod klart att något måste göras. I samband med att Beijer 
frånträdde kontraktet beslutade rådet den 15 december 1668 att ”alle 
frijbref uphäfvas skall och hvar och en wara obligerad at betala sielf sina 
bref; […] uthi collegierne itt wisst quantum till postpenningar anslåås, 
hvarpå en lista med första ingivas skall”.466 Lös ningen på missbruket 
var alltså att avskaffa alla fribrev och istället budgetera en viss summa 
pengar åt dem som hade behov av tjänstepost. Beslutet stadfästes i en 
förordning och brevtaxa från 1668. Däri sägs att

thet swåre missbruuk som medh the månge förmeente Frijbrefwen 
sigh uthom Wår wilia inrijtat hafwer må blifwa hemmat och affstyrt; 
Altså hafwe Wij för skäligt funnit och resolverat, thet ingen effter den 
1 Maij nästkommande ehoo han och är aff högre eller lägre Stånd 
och Wärde skal må niuta någon Friheet i Posten uthan alle (ingen 
undantagen) skole wara förplichtade sine Breeff strax widh dheras 
inlefwererande eller anamande i Posthusen medh reeda Penningar at 
betala […] efter den Taxa som på hwar ort för sigh satt är och jämpte 
thetta tryckt blifwer.467

De nya bestämmelserna visar att staten tvingades till drastiska metoder 
för att komma till rätta med missbruket. I förordningen avskaffas fri-
breven och under de följande åren fick de som skickade tjänstepost betala 
porto. Samtidigt som rådet avskaffade fribreven utnämndes Johan von 
Beijer till hovråd. För detta fick han lön av staten och i rådsprotokollet 
står det: ”resolverades at Beyer 1500 dr SM:t som löhn biståås skall, och 
1500 dr såsom itt vitalitium utur postcassan årligen i dess lifstid”.468

Vem som tog initiativet till att upphäva arrendet är osäkert och svårt 
att säga baserat på det bevarade källmaterialet. Klart är att Beijer istället 
fick en ganska bra överenskommelse med sammanlagt 3 000 dsm. i 
årlig ersättning. För pos tens del betydde upphävandet av arrendekon-
traktet att orga ni satio nen återgick till en mer hierarkiskt dominerad 
form. Beijer blev åter an ställd som postchef och avlönad med statliga 
medel. Det är här lätt att koppla förändringarna till problemen med 
missbruket av fribreven. Transaktions kostnaderna för att övervaka 
posten var så stora att det framstår som om hela organisationen hade 
blivit ineffektiv. Beijers arrende byggde på att han kunde kombinera 
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hög tillgångsspecificitet med hög transaktionsfrekvens, och om han inte 
fick betalt för breven gick företaget med förlust. Samtidigt fick både 
Beijer och staten högre transaktionskostnader för att övervaka fribreven, 
och missämjan mellan Beijer och några av postens användare tyder på 
att förtroen det för posten höll på att urholkas.

Beijer fick inte njuta vare sig av hovrådstiteln eller av sin nya lön 
speciellt länge. Han dog knappt ett år senare, den 13 september 1669.469 
Postväsendet stod nu på nytt utan ledning, och lösningen på detta följde 
gamla fåror. Beijers änka Margareta Beijer blev den som tog över den 
praktiska skötseln av posten. I ett odaterat brev, troligen skickat strax 
efter makens död, ber änkan att få behålla Johan von Beijers lön för 
sin försörjnings skull. Brevet är ställt till rikskanslern och Margareta 
Beijer framhåller mannens insatser för posten:

såsom en annan disposition giordh, dhen jag medh all wördnat om-
fattar, iagh då min sal. mans trogna och oförtrutna tienst så mycket 
måtta till gode niuta, och eftter dhen disposition som giordh äro jag 
medh dhe mina måå fåå behålla Postmästare Löönen, här i Stockholm 
i mijna ringa dagar.470

Änkan fick behålla posten och skötte tillsammans med sin son, Johan 
Gustav von Beijer, verksamheten under de kommande åren. I ett försök 
att reglera verksamheten efter Beijers död upprättade förmyndarrege-
ringen en instruktion för post kontoret i Stockholm. Huruvida den 
utfärdades är oklart. Den finns införd i riksregistraturet, men Teodor 
Holm menar att den aldrig gällt för post konto ret.471 Det finns an-
ledning att hålla med honom på den punkten, för det som stadgas i 
instruktionen har inte gjort några stora avtryck i det övriga käll ma-
terialet. Inledningsvis meddelas att postväsendet hamnat i oordning 
under arrende tiden och att Kungl. Maj:t därför beslutat upphäva 
kontraktet.472 Dessutom sägs implicit att en av anled ningarna till 
oord ningen var Johan von Beijers chefskap. Därför är enligt instruk-
tionen ”ingen à part Director här effter mehra nödigt […], uthan al-
lenast en postförwalter, som detta Contoret her i Stockholm, under 
Collegij in spection förestår”.473 Det går att tolka formu leringen som 
kritik mot Beijer och som att kanslikollegiet nu ville ta tillbaka något 
av sin förlorade makt.

Beijers arvingar var emellertid fortfarande lockade av postkassan, 
trots det till viss del havererade arrendet. Margareta och Johan Gustav 
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von Beijer verkar ha hyst planer på att öka sitt inflytande över postkon-
toret i Stockholm. I ett brev till kanslern, förmodli gen skrivet 1670, 
framför de båda ett förslag till hur postväsendet framöver ska vara or-
ganiserat. Det är svårt att veta vem som skrivit brevet, och det verkar 
som om det är de båda som talar till kanslern. Hursomhelst menar de 
att postkontoret i Stockholm bör skötas av familjen Beijer, med änkan 
i spetsen. Formerna ska vara

på det sätt som framdeles medh henne deröfver kan handlas och slutas, 
anten arendevijss, som i de mesta andra städer öfeligit och brukeligit är, 
eller och emoot den löön, som hennes sal. man i det sijsta året uthur 
General Postcassan niutit hafuer.474

Beijers familj säger sig här vara intresserad av ett nytt arrende, gällande 
enbart kontoret i Stockholm. Ett mer omfattande arrendekontrakt på 
hela posten avskräckte möjligen. Dessutom var postkontoret i Stockholm 
russinet i post kakan och det kontor som omsatte mest pengar. Efter 
rådets nyligen beslutade förbud mot fribrev framstod posten på nytt 
som en lukrativ verksam het för den som kunde kontrollera portot. I 
brevet säger änkan och sonen att de anser att postväsendet bör fortsätta 
att drivas på entreprenad. De hänvisar till att post kontoren runt om i 
riket brukar arrenderas bort och att så också bör ske i Stockholm. Brevets 
förslag till postens organisation är långt från den hierarki ska formen. 

Något arrendekontrakt på kontoret i Stock holm blev det inte och 
det finns inte heller några spår av fler diskussioner kring det. Det blev 
istället så att Margareta Beijer och sonen allt mer fasades ut från den 
högsta ledningen av posten. Ett par år senare skiljdes slutligen Margareta 
Beijer från sitt uppdrag och tilldelades en årlig ersättning på 600 dsm. 
under återstoden av sitt liv.475 Staten hade andra planer för posten och 
postkassan behövdes för andra ändamål.

Magnus Gabriel De la Gardies förläning
Ett par år efter Johan von Beijers död fick posten en ny organisa tions-
form då rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie i juni 1673 erhöll 
postväsendet som förläning av Karl XI. I ett förläningsbrev från den 10 
juni det året ges De la Gardie ansvaret för posten eftersom han skickat 
in ett antal förslag till kungen på hur verksamheten kan förbättras. 
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Kungen anser i brevet att kanslerns förslag är bra och säger sig ha skrivit 
under de olika projekten. I sitt brev skriver kungen:

Williandes wij därhos Eder härhos i Nåder committerat hafwa General 
Directionen och uppsigten af detta väsendet, som eljest Cantzlij Col-
legio i gemen tillagt äro, enkannerligen och enskilt att antaga och föra 
eftersom I så berömligen allaredo till dess redressement edre tankar 
och goda förslag hafwen oss gifwit wid handen.476

Källmaterialet kring Magnus Gabriel De la Gardies förläning av pos-
ten är fragmentariskt. Det finns inte mycket att gå på och den tidigare 
forskningen tiger också till stor del om perioden. De la Gardies förläning 
måste trots detta betraktas som en viktig del av postens historia. Om 
vi ser Beijers arrende som ett försök att privatisera postverksamheten 
under statlig kontroll är förläningen från 1673 ytterligare ett steg bort 
från en hierarkisk statlig organisationsform. I brevet till De la Gardie 
avhänder sig staten all kontroll över postväsendet. Kungen skriver att 
rikskanslern får ”disponera, förordna och beställa, som I det till wår 
och Chronones tjänst, respect, nytta och gagn pröfwen bäst och tien-
ligast wara”.477 Han ska tillsätta tjänsterna inom posten med kapabla 
personer och han ska se till att försörja dem med hjälp av postmedlen. 

Precis som i kanslikollegiets kontrakt med Beijer är det han teringen 
av post kassan som är det centrala, och i Magnus Gabriel De la Gardies 
fall är det ställt utom allt tvivel vem som skulle ha kontroll över peng-
arna. Kanslern ska avlöna postmästarna och den övriga postpersonalen, 
men ”hwad som sedan kan öfwerskiuta wele wij eder frij disposition 
hafwa lembnat och hemställt att därmed giöra efter Edert behag”.478 
Jämfört med Beijers arrende kontrakt tio år tidigare och Vilhelm Tau-
bes förläning 1654 är förläningen från 1673 den mest långtgående när 
det gäller att lämna över makten över posten. Postpengarna skulle inte 
längre redovisas eller sändas in till kammaren. Rikskanslern fick själv 
bestämma över ekonomin.

Den tidigare postforskningen har antagit att De la Gardie använde 
post kassan för att skaffa sig större inkomster och att stora delar av 
dess överskott gick till finansieringen av hans pråliga slottsbyggen. 
Både Holm och Forssell tecknar en klart negativ bild av rikskanslerns 
förmyndarskap av posten.479 Synen på De la Gardie som plundrare av 
postkassan hänger samman med det negativa eftermäle som kanslern 
fått. Magnus Gabriel De la Gardie har beskyllts för både det ena och det 
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andra och genom historien ofta porträt terats som skurk.480 Främst har 
hans personliga tillkortakommanden framhål lits. I Svenskt biografiskt 
lexikon skriver till exempel George Wittrock om De la Gardies stora 
och uppenbara brister, vilka enligt Wittrock bestod i att han var svag 
som finansman och medelmåttig som krigare.481 

Förläningen av posten var emellertid en fullt legitim lösning 1673 och 
ett arrangemang som kunde gjorts också med andra adelsmän – kom 
ihåg att Taube fick posten som för läning knappt 20 år tidigare. Själva 
poängen var att vederbörande skulle få ekonomisk vinning av arrange-
manget. Spridandet av kungliga gracer var en del av tidens politiska 
kultur och De la Gardies förläning av posten är inte något ovanligt, 
vilket Holm och Forssell beskriver det som. Däremot är det rimligt att 
tro att den politiskt förfarne De la Gardie lade fram sina förslag om 
postens organisation för den unge kungen på ett för honom fördel-
aktigt sätt. Rikskanslern hade varit den självklare ledaren i förmyndar-
regeringen för Karl XI och han skaffade sig tidigt infly tande hos den 
unge kungen. Det är knappast någon slump att förläningen av posten 
utfärdades strax efter att Karl XI bestigit tronen på riksdagen 1672.

Få källor säger något om hur Magnus Gabriel De la Gardies förläning 
av postväsendet fungerade i praktiken. Tidigare forskning om rikskans-
lerns ekonomi och godsskötsel kan däremot ge vissa ledtrådar. Marga-
reta Revera har visat att De la Gardie bedrev en medveten politik med 
målet att utvidga och befästa sina olika godskomplex.482 Det är därför 
rimligt att tänka sig att för läningen varit en bricka i kanslerns totala 
ekonomi. Det finns också ett antal bevarade skärvor av den ekonomiska 
redovisningen som styrker att De la Gardie använde postkassan för sina 
egna finanser. Ett bra exempel är det tidigare nämnda memorialet från 
post kamreraren Johan Jacobsson (Eremit) från den 15 december 1675. 
Kanslern har hört av sig till postkamreraren och bett denne betala ut 
pengar till diverse fordringsägare, varpå Jacobsson svarar:

Anlangandes dhe senaste E. Höggrefl. Excell:s Assignationer, Nämbl: 
Michell Bartz för Gyllenlädret, 1450 dr, så måste den af 676 åhrs 
medel blifva Contenterade, och dem andra af 1000 dr söllfermynt 
för köttmånglaren Tomas Jacobsson, hafuer iagh således giort anstalt 
om att få sin betalning af gamble restantier och assignerat honom till 
Borgmästaren i Wimmerby som förr detta hafuer varit här Post Cas-
seur Nills Collin benämnd på 700 dr söllfwermynt.483
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Här demonstreras hur De la Gardie använt postpengarna för att exem-
pelvis finansiera inköp av gyllenläder, en exklusiv väggbeklädnad som 
förmodligen skulle användas i samband med något slottsbygge eller 
någon renovering.484 Eremit har svårt att få siffrorna att gå ihop och 
tvingas kontera en del av utgifterna på nästa års stat. Han meddelar 
också i skrivelsen att köttmånglaren Jacobsson erhållit diverse restantier 
från Västervik och Kalmar så att det ska täcka hans fordringar. Anled-
ningen till denna kreativa bokföring är enligt kamreraren att Jacobsson 
ska bli tillfredsställd, eftersom denne ”är så impatient att han intet vill 
thåla någon Dilation medh betalningen till Nyåhret”.485

Till ovanstående relation bifogades möjligen en sammanställning 
av in komster och utgifter för posten under 1675. Den är inte daterad 
och det är osäkert när den tillkommit. Siffrorna stämmer inte med 
den huvudbok som finns från 1675. Anledningen till att det är lägre 
summor kan vara att den tillkommit i samband med brevet från den 
15 december 1675, när kamreraren inte hade alla siffror tillgängliga 
för 1675 och året ännu inte var slut. Sammanställningen ger dock 
information om postkontoren, av vilka ett femtiotal listas. För varje 
kontor anges hur mycket porto som inbetalats under det föregående 
året. Än mer intressanta är de marginalanteck ningar som säger att vissa 
av orterna lyder direkt under rikskanslern, bland annat Göteborg och 
Uppsala. Ytterligare några av kontoren har fått speciella villkor i brev 
från De la Gardie. Bland annat har den ovan nämnde leverantören av 
gyllenläder, Michell Bartz, erhållit uppbörden vid Norrköpings post-
kontor. Rikskanslern har således lagt under sig vissa av de större post-
kontoren och synes i likhet med Beijer ha fortsatt med någon form av 
bortarrendering av de mindre kontoren. Exakt hur det förhåller sig och 
om kanslern tagit ut pengar direkt från postkontoren eller om medlen 
redovisats centralt går inte att avgöra av materialet.486

Det är svårt att få en klar bild av hur mycket pengar som De la Gardie 
egentligen tjänade på posten. Rimligen måste en del av postmedlen ha 
stannat inom organisationen för att den skulle kunna drivas vidare. Ett 
försök till beräkning av hur mycket pengar kanslern kunde plocka ut 
återfinns i den bevarade staten för postväsendet 1673. Denna budget 
för posten är den första som bevarats, och möjligen också den första 
som gjordes upp för hela postverksamheten.487 Efter att planerade ut-
gifter och inkomster ställts mot varandra avslutas samman ställningen 
med ”bllifwa öfver 12329 D: Sillfermynt […] till herr Riks Cantslerens 
Disposition”.488 Övriga källuppgifter kring detta är synnerligen magra. 
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En huvudbok 1670 har berörts ovan. Innan dess finns det inga sam-
manställningar över den postala ekonomin. För åren 1671 till 1674 
finns inga böcker bevarade och vi vet inte mycket om hur postens 
ekonomi såg ut under de här åren.

Det är därför av intresse att det bland postkamrerarens memorial 
återfinns ett papper med rubriken ”Kort och Summarischt Extract 
uthöfver Postwäsendets Intrader och Uthgifther för Undertecknade 
3 Åhr efte [sic] Postböckerne”.489 Extraktet innehåller uppgifter om 
postväsendets totala in komster och utgifter samt en tredje kolumn 
med rikskansler Magnus Gabriel De la Gardies avkortning, alltså hur 
mycket pengar han plockat ut från postkassan. Extraktet, förmodli-
gen upprättat av kamreraren, omfattar två av de år som det inte finns 
några huvudböcker bevarade från.490 Extraktet samman fattas i tabellen 
nedan. År 1670 har tagits med för att ge en jämförelse med tiden före 
De la Gardies förläning.

En första iakttagelse är att postväsendets inkomster nästan halverades 
från 1670 till 1675. Det beror förmodligen på att kriget medförde en 
av tagande mängd brev. En andra iakttagelse är att posten till följd av 
Magnus Gabriel De la Gardies avkortningar gjorde rejäla förluster under 
de tre år som förtecknas. Oavsett om avkortningen är inkluderad i ut-
giftskolumnen eller ej, vilket är omöjligt att veta, har riks kanslern plockat 
ut stora summor pengar från postkassan. Antagandet att förläningen av 
posten var ett sätt att bidra till hans privata ekonomi stärks av detta. 

Förutom rikskanslerns vittjande av postkassan har posten haft stora 

Källa: Överpostdirektören, postkamreraren, huvudböcker reviderade exemplar, 
GIB:1, 1670, och GIB:5, 1675; Kort och Summarischt Extract …, odaterad 
skrivelse, Kansli ko lle giet, postkamrera rens memorial m.m., GIIc:5, RA.

Tabell 2. Postväsendets ekonomi 1670–1675, (beloppen avrundade 
i dsm).

År	 Inkomster	 Utgifter	 De	la	Gardies	avkortning
1670 54 389 43 403   –
1673 36 095 44 319   9 326
1674 36 230 41 838 17 371
1675 28 399 36 778 10 268
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ford ringar på olika kreditorer. I huvudboken för 1675, vilken lämnades 
in först 1696 enligt en notering på omslaget, hade posten den 1 januari 
1676 fordringar på 30 572 dsm. Det är mer pengar än vad hela landets 
postväsende hade i inkoms ter under 1675, enligt redovisningen. Samti-
digt hade olika privat personer ford ringar på posten med 5 213 dsm.491

Magnus Gabriel De la Gardies förläning av postväsendet påminner 
till viss del om Vilhelm Taubes förläning på 1650-talet. Bilden av riks-
kanslerns för rätt ning är att han, till skillnad från Taube, varit något mer 
engagerad i själva postverk samheten. Detta till trots ter sig förläningen 
som en ren ekonomisk belöning åt kanslern och organisationsformen 
med en privat läntagare kan sorteras in bland de entreprenadlösningar 
som postväsendet tidigare prövat. I kanslerns förläningsbrev avsade sig 
staten mer av kontrollen över posten än tidigare och De la Gardies för-
läningsperiod måste därför betraktas som en av de perioder då staten 
hade minst makt och kontroll över sin post. Förklaringen står liksom 
i fallet med Taube att finna i de politiska transaktionskostnaderna. Jo-
han Gustav von Beijer stod tillsammans med Margareta Beijer för hög 
tillgångs specificitet tack vare sin långa erfarenhet från postverksamheten. 
Men kungen och hans rådgivare värderade belöningen åt rikskanslern 
högre än risken med ökade transaktionskostnader.

Hierarki med förhinder
Vid den tid då Magnus Gabriel De la Gardie erhöll posten som förlä-
ning gjordes en översyn av regelverket för organisationen, och en stor 
mängd nya förordningar och instruktio ner utfärdades i samband med 
att kanslern övertog postledningen. Arrange manget påminner om när 
Johan Beijer blev postchef på 1640-talet, då det utgavs flera nya för-
ordningar i samband med att posten ordnades efter att Gese Wechel 
haft hand om den under ett antal år. 

Inte mindre än tio olika förordningar eller instruktioner gavs ut 1673, 
samtliga daterade den 10 juni, samma dag som De la Gardie fick sitt 
förlänings brev. De viktigaste av dokumenten är en allmän förordning 
för postväsendet samt instruktioner för i tur och ordning kamrera ren, 
lands post mäs taren och Johan Gustav von Beijer, som nu var post mästare 
vid kontoret i Stockholm. Förordningen för postväsendet i allmänhet 
var den första övergripande förordningstexten sedan 1640-talet. Det 
patent som gavs ut 1662 i samband med Beijers arrende kompletterade 
bara de tidigare reglerna. Visserligen slås det fast i ingressen till för-
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ordningen 1673 att också denna kompletterar och utvidgar de tidigare 
postordningarna, men det fanns likväl ett antal nyheter i texten. Främst 
gällde de postens ekonomi. I den första paragrafen står det:

Derföre skulle man tilsee och der på arbeta at detta Wercket framdeles 
kommandes i sin tilbörlige gång icke allenast måtte kunna underhålla 
sig sielf uthan och så bringa oss och Cronan någon nytto och skälige 
intrader.492 

Formuleringen påminner om den tidigare citerade från 1662. Post-
väsendet har nu utvecklats till en ekonomiskt lönande affär och or-
ganisationen ska framöver bära sig själv och lämna ett överskott till 
statens kassa. Den uppfattningen beror troligen på den stora ökningen 
av privat korrespondens som har skett sedan posten startade och som 
har gett större portoinkomster. Under Johan von Beijers arrende hade 
det visat sig att det fanns ganska mycket pengar i post verksamheten, 
även om Beijer inte lyckades vinna dem för sig själv. Den ekonomiska 
redovisningen under De la Gardies första år styrker också detta. När 
det gäller planeringen av post väsendets ekonomi heter det vidare i 
förord ningen att kungen har

låtit giöra en wiss författning och stat på alla Postförwaltare i Rijket och 
des underliggiande Provincer, Löhn samt Post-Contoirens underhåld 
som av postmedlen tagas skal, hwar med hwar och en å sin ort måtte 
låta sig nöija förbehållandes oss och Cronan hwad af bemälte Postmedel 
kan öfrigit wara til Disposition och Förordning.493

Det talas här om postens ekonomi på ett helt nytt sätt. Tidigare hade 
organisationen finansierats genom att lokala postmästare fått portot, 
eller en del av det, som lön för sitt arbete. Denna avlönings metod 
hade använts sedan 1636 och innebar att den postala ekonomin inte 
var överblickbar för den centrala ledningen. Visserligen skulle antalet 
skickade brev och inkomster redovisas, men systemet öppnade för god-
tycklighet i rapporteringen. Den modell som beskrivs i förordningen 
från 1673 är istället en organisation styrd av en fast budget, en stat, som 
stipulerade hur mycket pengar varje postkontor kostade. De inkomster 
som översteg den budgeterade summan skulle skickas till Stockholm. 

Lösningen bär drag av det som skulle bli Karl XI:s indelningsverk. 
Det var ett system av fasta anordningar där vissa inkomster knöts till 



133

post på entreprenad

speciella utgifter, främst för militära ändamål. Exempelvis kunde skat-
ten från ett bestämt antal hemman anslås till att rusta en soldat. For-
muleringen att ”hwar och en å sin ort måtte låta sig nöija” påminner 
om indel ningsverkets system. Hela finans planeringen började under 
1670-talet styras över till detta budget tänkande. Sedan länge fanns en 
strävan att sköta statens ekonomi efter på förhand uppgjorda stater. 
Dessa skulle baseras på de beräknade inkomsterna och i princip skulle 
alla planerade utgifter också tas med i staten. Detta gav en tydlig plan 
för hur statens hushållning skulle gå till.494 

Det är påtagligt att också den postala ekonomin inlemmats häri. 
Huruvida det fungerade i praktiken är mer osäkert. Det kamerala ma-
terialet för posten är som nämnts fragmentariskt bevarat från början av 
1670-talet, men det finns några spår av arbetet. Ett antal koncept för 
postväsendets stat från 1669 finns bevarade och däri finns bland annat 
Beijers ersättning efter arrendekontraktet upptagen som ”Postdirecto-
rens H. Beiers löhn och gratial”.495 Dessa tidiga försök till poststat fick 
ingen direkt effekt, och det är först under 1690-talet som vi kan se vad 
som verkar vara fungerande stater för posten. I slutändan inordnades 
också postens ekonomi i det allmänna resursuttag som staten stod för 
under perioden. Det gällde att samla ihop de pengar som fanns, främst 
för att finansiera krigsmakten.

En annan nyhet i 1673 års förordning rör fribreven. Problemen med 
missbruket av fribrevsrättigheter hade lösts under 1668 med ett totalt 
förbud. Detta ändrades 1673 genom att staten avsåg att anslå pengar 
åt den som var i behov av att skicka tjänstebrev:

Såsom inge Frijbreff här effter skole tillåtas uthan Wij i dhet stället 
hafwa låtit tilläggia alla dhem som Wij skälight pröfwe at böre åthniuta 
Postfrijheet ware sigh Collegier eller Personer ett wist Quantum aff 
Postpenningarne til Wår och Cronans tienst altså warde ock icke hel-
ler Postförwalterne efter dhenne dagh någre Fribreff beståndne måtte 
han wara förståndigt sielff at betala.496

Även denna punkt bär spår av den långsiktiga finansplanering som 
omtalades i förordningens första punkt. När det gäller fribreven ansåg 
sig staten kunna planera deras användning och därför anslå en viss 
summa pengar. Liksom upprättandet av en budget för posten torde 
detta vara ett försök att bestämma hur postens ekonomi skulle fungera. 
I praktiken lär det inte ha varit genom förbart.497
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Förordningen från 1673 kompletterades med bestämmelser för hur 
postmästarna skulle redovisa portoinkomsterna vid sina kontor. Det 
stadgades hur postkartorna skulle se ut och när de skulle skickas in för 
att kontrolleras av ledningen i Stockholm. Förutom dessa föreskrifter 
rör förordningen när postmästarna fick ta ut sin lön och hur de skulle 
förfara med sina redovis ningar. På det hela taget handlar bestämmel-
serna från 1673 väldigt mycket om postens ekonomi, och de flesta av 
punkterna rör ekonomiska frågor.

Utöver den allmänna förordningen för postväsendet gavs det den 10 
juni 1673 ut ett antal instruktioner för personalen i postens ledning. 
En gällde befattningen som landspostmästare, till vilket Jonas Höök 
hade utsetts.498 Äm be tet var en återupplivning av tjänsten som vice 
postmästare, vilken Olof Jönsson innehade från 1636. Ämbetet hade 
stått tomt ett antal år, och i instruktio nen sägs att Höök ska ha ”grann 
och noga Inspection och opsicht på alle Post bönderne å landet, och 
Postförwaltarne i städerne öfuer heela Swerige”.499 En annan instruk-
tion gavs åt postkamreraren, Johan Jacobsson (Eremit). Hans ämbete 
knyts i instruktionens inledning till postordningens första punkt. Det 
heter också där att posten nu ska ge ett överskott, och av den anled-
ningen anser staten att det behövs en tillförlitlig man i postledningen 
som kan överse ekonomin. Hela formuleringen präglas av samma idé 
om en långsiktig finansplanering, och postkamreraren framställs som 
garanten för denna. Det står i första paragrafen att han ska hålla ”een 
richtig Book öfwer alle Postwäsendets indrächt och vthgiffter här i 
wårt Rijke Swerige och des incorporerade provincier med Stoorfur-
stendömet Finland”.500

En instruktion gavs också åt Johan Gustav von Beijer. Som son till 
Johan von Beijer var han väl bekant med postens organisation, och han 
hade också under flera år haft posten som arbets plats, och tillsammans 
med modern skött verksamheten. Teodor Holm ger ett exempel på en 
tvist om pengar där Margareta Beijer framstår som den som förde famil-
jens talan.501 Förmodligen har modern och sonen tillsammans förestått 
postväsendet sedan faderns död 1669. I Beijers instruktion från 1673 
sägs det däremot att han endast ska vara direktör för post kontoret i 
Stockholm. Anled ningen till Johan Gustav von Beijers ställning inom 
postväsendet sägs dessutom vara hans faders arbete. Det heter att staten 
efter Johan von Beijers trogna tjänst funnit att
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[d]ess huus och efterlembnade till något Soulagement och hielp, Post-
wäsendet här wid Stockholms Post-Contoir än wijdare lembna uthi 
någons af bem:te framledne HoffRådh Beyers arfwingar händer: altså 
och emedan hans Son Johan Gustaff Beyer hafwer giordt sigh uthi 
detta wäsendet tämmeligen kunnog.502

Instruktionen är vidare tydlig med att hans position som postdirektör är 
underordnad kanslikollegiet och att han ska följa dess beslut. Punkterna 
i instruktionen är knutna till den praktiska verksamheten i Stockholm 
och handlar om sändandet av posten och hur det ska gå till när breven 
anländer till huvudstaden. Liksom sin far åläggs Beijer att korrespon dera 
med olika personer i utlandet för att samla material till posttidningen, 
vilken han ska redigera och ge ut. Genom instruktionen inordnades 
Johan Gustav von Beijer i den postala hierarkin. Hans plats var enligt 
regelverket postmästare i Stockholm och han skulle inte befatta sig 
med den övergripande postorganisationen. Som framtiden skulle utvisa 
blev det inte fallet – Beijer lade sig vid flera tillfällen i övergripande 
frågor kring posten. Det är också troligt att staten använt sig av hans 
kompetens inom post väsendet för att lösa olika problem.503 Totalt sett 
vet vi inte så mycket om Johan Gustav von Beijer.504 Liksom fallet är 
för hans far finns det inget bevarat arkiv och det är svårt att få en helt 
klar bild av sonens roll inom postorganisationen. 

Enligt de förordningar och regler som infördes 1673 skulle posten 
organiseras efter en hierarkisk modell där kontrollen låg hos kansli-
kollegiet och kungen. Regel verket kan läsas som en reaktion mot den 
entreprenadverksam het som dominerade hela 1660-talet, och förord-
ningarna som infördes 1673 ger en bild av att staten önskade stärka sin 
makt över organisationen, framförallt över dess ekonomi. Det var ett 
paradoxalt önskemål med tanke på att postväsendet samtidigt förlänades 
åt rikskanslern och att han gavs ”frij disposition […] att därmed giöra 
efter Edert behag” med postmedlen.505 Hur skulle postmedlen stärka 
statens kassa, när de samtidigt var bortförlänade? De la Gardie kunde 
när som helst begära ut pengar från postkassan för att täcka eventuella 
utgifter, vilket exemplet med köttmånglare Jacobsson visade. Detta satte 
förordningarna från 1673 ur spel. Det går inte att göra någon budget för 
posten om rikskanslern när som helst kan förändra förut sättning arna. 

Förläningen av postväsendet öppnade därför för opportunism från 
De la Gardies sida. Regler införs i en organisation för att gardera mot 
risken att personer utnyttjar verksamheten för sina egna intressen, men 
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förläningen av post vä sendet satte regelverket åt sidan och den hierar-
kiska or ga ni sationsformen fick samsas med De la Gardies förläning och 
resterna av Beijers entreprenad. Resultatet blev en postor ganisa tion som 
var en blandform mellan entreprenad och hierarki, där rikskanslerns 
intressen vägde tyngst.

Förändringarna av posten 1673 är förbryllande. Varför bemödade 
sig staten å ena sidan om att utarbeta ett nytt regelverk, samtidigt som 
den å andra sidan gav posten till rikskanslern med fri brukanderätt? 
Förklaringen står att finna i den historiska kontexten, där två saker bör 
framhållas: För det första hade De la Gardie en stark ställning vid tiden 
för Karl XI:s tillträde till tronen 1672. Kanslern hade kungens förtroende 
och jämfört med den unge och oerfarne regenten kunde en rutinerad 
politiker som De la Gardie bättre manövrera besluten.506 Inlemmandet 
av posten i kanslerns privata ekonomi låg dessutom i linje med hans 
ambitioner att skaffa resurser för att bygga ut sina godskom plex.507 För 
det andra ska förläningen ses som en del i den belöningskultur som 
tidigare diskuterades i samband med förläningen åt Vilhelm Taube på 
1650-talet.508 Liksom Taube fick posten som belöning, belönades De 
la Gardie för sina insatser i förmyndarregeringen. 

En tid av pendlande postformer
Från Johan Beijers tillträde 1643 till Magnus Gabriel De la Gardies 
förläning 1673 förändrades postväsendets organisation flera gånger. 
Ut märkande är pendlingarna mellan entreprenad och hierarki; vid 
mitten av 1600-talet hade entreprenad blivit ett alternativ. Beijers 
första period ska ses som en direkt fortsättning på den hierarkiska 
modell som Anders Wechel startat, medan hans andra period var en 
tydlig entreprenadlösning. De båda perioderna exempli fierar avhand-
lingens idealtyper för hur posten kunde vara ordnad. Vilhelm Taube 
och Magnus Gabriel De la Gardie erhöll båda posten som förläning 
och deras perioder ser jag som organiserade enligt den entreprenad-
dominerade modellen. 

Postväsendets organisatoriska förändringar mellan 1643 och 1673 
kan för kla ras med statens transaktionskostnader. I samband med Beijers 
utnäm ning 1643 hade en rudimentär infrastruktur etablerats och Beijer 
skaffade sig som post chef erfarenhet – tillgångsspecificitet. En slutsats 
är att posten under de närmast följande åren kraftigt reducerade sina 
transaktions kostnader när ett mer omfattande regelverk kom på plats 
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och styrde verksamheten. Denna tillsynes rationella utveck ling bröts 
av förläningen till Taube, där de politiska transak tions kostnaderna be-
dömdes som viktigare. Beijers arrende blev sedan resultatet av att trans-
ak tionskostnaderna skenat under Taubes styre. Missbruket av fribreven 
gjorde att de ekonomiska förutsättningarna för arrendet försämrades, 
och åter lät staten politiska bedömningar spela in när Magnus Gabriel 
De la Gardie förlänades posten 1673.



Sveriges förste överpostdirektör, Samuel Åkerhielm (1639–1702), utsågs 
1697. Överpostdirektören är att betrakta som en föregångare till senare tiders 
generaldirektörer, och Åkerhielms utnämning var en tydlig markering av att 
det svenska postväsendet runt år 1700 mer och mer började likna ett ämbets-
verk. I samband med utnämningen startade en intensiv organiseringsperiod 
då postverksamheten reg lerades genom nya och detaljerade förordningar och 
instruktioner. Foto: Svenska porträttarkivet, Nationalmuseum.
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Staten tar kontrollen

Staten tar tillbaka posten
Efter förläningen av postväsendet till Magnus Gabriel De la Gardie 
synes postverksamheten delvis ha stagnerat.509 Som visats ovan mot-
verkades det omfattande regelverk som infördes 1673 av kanslerns fria 
disposition av postkassan. Den bild som träder fram är att finanserna i 
allt större omfattning skiljdes från statens kassa, något som styrks av de 
tidigare redovisade uppgifterna om De la Gardies avkortning. Frågan 
är därför om staten valde att fortsätta att ordna posten via entreprenad, 
eller om den hierarkiska principen skulle åter införas.

Som vi sett hade staten sedan 1636 använt både hierarki och entre-
prenad för att ordna postväsendet. Från det att Karl XI besteg tronen 
1672 utvecklades det svenska samhället mot kungligt envälde och 
absolut monarki, och hypotetiskt borde posten följa den allmänna 
utvecklingen. Dessutom ökade postväsendets transaktionskostnader 
under förläningen, och protester mot den entreprenaddominerade 
modellen började höras. Redan vid riksdagen i Uppsala 1675 höjdes 
röster för att postmedlen åter borde tillfalla staten. I samband med 
riksdagen kröntes Karl XI, och förutom kröningen dominerade frågor 
kring krigstillståndet med Brandenburg, Nederländerna och Öster-
rike. Under pågående riksdag anlände dessutom krigsförklaringen från 
Danmark. Stora delar av förhandlingarna handlade därför om hur det 
förestående kriget skulle finansieras. I den kungliga propositionen bad 
kungen ständerna att ”uptänkia och taga andre förslagh och uhtvägar 
vidh handen, theraf Kongl. Maij:t och thet gemena bästa een värkeligh 
lijsa och nöijaktigh understödh kunde få och åhtniuta”.510 I ett av svaren 
på detta önskemål förde bönderna och borgarna fram möjligheten att 
återta postkassan från riks kanslern. I borgarståndets protokoll från den 
13 september heter det att ”de medel, som påstwäsendet i hela Rijket 
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af sig kastar, måtte läggias till Cronans staat”, alltså att de pengar som 
posten gav i överskott borde tillfalla staten och tas med i den ordinarie 
budgeten.511 I en påminnelse till kungen från den 22 september for-
muleras kravet än tydligare:

Såsom Rijksens Postväsende är ett regale, och de betiänte därwid af Eders 
Kongl: Maij:t allena böra dependera så wore och wäll att de medlen 
som därwid falla, för Eders Kongl: Maij:t och Cronan förbehölles.512

De båda ständernas motivering till att postmedlen ska återkallas är in-
tressant. I sin påminnelse betecknar de posten som ett kungligt regale, 
de säger med andra ord att det är en del av kungens suveränitet att ha 
hand om postväsendet och därmed också det eventuella överskott som 
det kan ge.513 Denna syn på posten har förmodligen varit stark hos 
framförallt bönderna under lång tid. Det var postbönderna som stod 
för postens infrastruktur i och med att de transpor terade breven. Hela 
systemet fick sin legitimitet genom att de fick friheter av olika slag för 
det uppdrag som de utförde åt staten och kungen. Genom förläningen 
av postkassan hade denna legitimitet kommit att ifrågasättas. Resultatet 
av böndernas arbete tillföll inte längre kungen och staten, utan vinsten 
hamnade i kanslerns egen kassa.

Förslaget att dra tillbaka postkassan stannade på pappret. I beslutet 
från riksdagen nämns inte posten, och Magnus De la Gardie fortsatte 
att förläna den enligt sitt brev från 1673.514 Anledningen härtill är 
svår att avgöra. Frågan fortsatte dock att vara aktuell och redan 1677 
beslutade kungen i enlighet med borgarnas och böndernas förslag från 
två år tidigare. I ett brev till ”cammaren, angående PostCassans revoce-
rande till Cronans behof” skriver kungen att postkassan ska återtas till 
staten. Samma brev skickades enligt riksregistratu ret också till Magnus 
Gabriel De la Gardie:

Såsom wij billigt och hos oss så myckit mera i nådig Concideration 
låta komma det senti ment som oss däröfwer är gifwit, at PostCassan 
hwilken RiksCantssleren hafwer varit anslagen, til oss och Cronan åter 
måtte revoceras, som wij besinne knappheten på R: [rikets] medel, och 
de svåra uthgifter hwilka oss och Cronan åligger.515 

Enligt kungens brev är det de dåliga ekonomiska tiderna som gör att 
postmedlen åter måste tillfalla staten. Det är säkert en del av förkla-
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ringen, och Teodor Holm menar att den dåliga ekonomin i samband 
med det skånska kriget var skälet till att posten drogs in.516 Det kan 
dock vara att läsa materialet lite för bokstavligt, och det finns flera 
möjliga förklaringar till att staten tog tillbaka posten från De la Gar-
die. Väsentligt är kungens allt mindre förtroende för rikskanslern. När 
Karl XI lämnade Stockholm i slutet av 1675 uppstod en maktkamp 
mellan riksrådet i huvudstaden och fältkansliet i Skåne. Rådet leddes, 
åtminstone nominellt, av Magnus Gabriel De la Gardie, och under de 
första krigsåren kämpade rådet för att hävda sin auktoritet gentemot 
kungen. Karl XI å sin sida började i allt större omfattning fatta beslut 
utan rådets inblandning. Efter 1675 tog kungen allt mindre hänsyn 
till De la Gardie, och makt kampen avgjordes slutligen i december 
1678 med totalt nederlag för de högaristokratiska rådsmedlemmarna. 
Rikskanslern hamnade då i onåd hos kungen och spelade efter detta 
inte längre någon avgörande politisk roll.517

Ytterligare en förklaring som bör framhållas är de synpunkter som 
hördes vid riksdagen 1675, då förläningen av posten ifrågasattes. Till 
följd av rikets dåliga finanser tillsatte ständerna, med kungens gillande, 
en undersöknings kommis sion gentemot förmyndarreger ingen. Speciellt 
inom adeln föregicks beslutet av intensiva diskussioner, där lågadeln an-
klagade högaristokratin för att ha roffat åt sig gods och andra förlä ningar 
från staten.518 Böndernas och borgarnas förslag att dra in postkassan 
framfördes i det sammanhanget och pekar, liksom riksdagen i stort, i 
riktning mot reduktionen. Att återta postkassan följer också de tendenser 
som fanns för hur stats makten presenterade och legitimerade sig under 
andra halvan av 1600-talet. Joachim Östlund har undersökt de kungliga 
böndagspla katen för perioden och noterat en ökad betydelse för olika 
gemen skapsföre ställningar i riket. Det handlar enkelt uttryckt om ett 
kontrakts tänkande mellan kungen och befolkningen, varpå kungamaktens 
legitimitet baserades.519 I de generella försöken att vinna sympatier för en 
cent rali se ring av makten, som småningom utmynnade i enväldet, passade 
inte för läningen av postväsendet in. Eftersom posten i grunden sköttes 
av statens indelta bönder uppstod en skevhet mellan själva verk samhe ten 
och vem som fick del av pengarna, och systemets legitimitet försvagades. 

En sådan tolkning stämmer också med vad vi vet från studier av 
andra delar av samhället. Böndernas riksdags besvär under första halvan 
av 1600-talet gällde i stor utsträckning arrendatorer och adelsmän som 
ansågs ta för sig av statens medel. Bönderna protesterade mot detta ef-
tersom de ansåg att medlen istället borde tillfalla kungen. Skatteförpakt-
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ningarna under 1620- och 1630-talet av skaffa des bland annat eftersom 
systemet i böndernas ögon saknade legitimitet.520 När protesterna mot 
arrendatorer eller förpaktare blev för stora ökade behovet av kontroll 
och övervakning, och med det statens transaktions kost nader. När det 
gäller skattearrendena är det exempelvis tydligt att de blivit för stora 
för att systemet skulle fortsätta att fungera. 

Indragandet av postkassan 1677 var troligen en följd av en kombination 
av ekono miska och legitimitetsmässiga avvägningar. Själva postorganisatio-
nen förändrades egent ligen inte genom kungens beslut. Det blev snarare 
så att de förordningar som gavs ut 1673 nu kunde implementeras fullt ut 
när posten integrerades i den centrala statsförvaltningen. Organisations-
formen blev mer inriktad på hierarki i och med att de entreprenadlika 
inslag som förläningen till De la Gardie stått för försvann. Det verkar 
vara politiska orsaker som gjorde att postkassan åter lades under staten. I 
retoriken kring indragandet betonas rikets dåliga ekonomi, och kungen 
säger sig vilja stärka statsfinanserna med postmedlen. Ett viktigare skäl 
torde vara kanslerns försämrade förhållande till kungen tillsammans med 
effekterna av det skånska kriget. Postväsendet hade delvis slagits sönder 
under kriget och De la Gardie hade varken kunskap eller resurser för 
att bygga upp det på nytt. Låg till gångsspecificitet tillsammans med låg 
transaktionsfrekvens gjorde alltså att statens transaktionskostnader för 
posten ökade, och en ny organisationsform blev aktuell.

Efter att postkassan åter lagts under staten följde en period då kansli-
kollegiet och kungen försökte ordna upp posten. Enligt källmaterialet 
hade post väsendet varit i ganska dåligt skick, främst efter skånska kriget, 
och klagomål på detta fördes fram i flera brev mellan kungen och kol-
legiet. I november 1679 skickade kollegiet en skrivelse till kungen där 
de inledningsvis behandlade problemen med den utrikes postlinjen till 
kontinenten. Under kriget hade denna varit avstängd och nu gjordes 
försök att öppna den på nytt. Huvud anledningen till postens bedrövliga 
tillstånd var enligt skrivelsen att de stora kostnaderna under kriget hade 
gjort att postmästarna inte hade fått någon lön. Detta kunde enligt 
kollegiet inte fortgå eftersom de privatpersoner som betalade porto 
för sina brev förväntade sig att posten skulle komma fram ordentligt:

altså hafwer oss wid pracktiserandet af detta medlet mött en stoor 
svårighet, icke allenast af Postbetienternas Lamentationer och mycken 
qwijdande, […] utan häriämpte också den considerationen infallit, at 
emedan Postmedlen äro af den natur, att privati dem samman skiuta 
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till den ända att de måge hafwa deras breff, som de här och där på 
Posthusen ingifver wäle och riktigt bestälta.521

Kollegiet för fram förslag till hur den besvärliga situationen ska avhjälpas. 
Problemet är helt enkelt att det inte finns tillräckligt mycket pengar för 
att driva organisationen. Kanslikollegiet har därför sammanträtt med 
kammar kollegiet för att överlägga om hur postväsendet kan spara pengar. 
Som hämtat från en modern finanskris har kollegiernas ledamöter stött 
och blött hur ekonomin ska gå ihop. Lösningen som presenteras för 
kungen är en mer rigid finansplanering och tillsammans med skrivelsen 
bifogas en stat för post kontoret i Stockholm. I förslaget framgår vilka 
tjänster som bör finnas vid kontoret samt hur mycket tjänstemännen 
ska ha i årlig lön. Vidare tycker kanslikollegiet att

det nödvändigt är, att en wiss stat för de Postbetiente författas, […] 
däraf Post Contoiret här i Stockholm framför de andra i considera-
tion komma, såsom där sysslorna både mäst förefalla och hafwa deras 
första upphoff.522

Kanslikollegiet vill alltså att postväsendet ska styras med hjälp av en 
på förhand uppgjord budget. På det viset hoppas kollegiet att det ska 
bli bättre ordning på finanserna och att organisationen ska fungera 
bättre. Förslaget ligger i linje med de allmänna förändringar som den 
statsfinansiella planeringen genomgick under perioden, framförallt 
försöken med stater för postverksamheten, vilka berördes i det föregå-
ende kapitlet. På det hela taget förändrades den centrala förvaltningen 
i flera avseenden efter skånska krigets slut. I samband med enväldets 
införande vid riksdagen 1680 introducerade Karl XI en rad reformer 
som i korthet byggde på att makten flyttades från den fastlagda kolle-
gieorganisationen och istället gavs till enskilda personer eller tillfälliga 
kommissioner. Dessa lydde direkt under kungen, som därmed kon-
cent rerade mer makt i sina egna händer.523

Kollegiets förslag i resolutionen från 1679 är dessutom en direkt åter-
koppling till postordningen från 1673, enligt vilken ”hwar och en å sin 
ort måtte låta sig nöija”.524 I förordningen förordas som diskuterats en 
finansiell planering av posten som bygger på uppgjorda stater.525 Kungen 
svarade inte omedelbart på kollegiets skrivelse, men i två brev från 1682 
och 1683 presentade han sin syn på hur posten skulle organise ras. I 
den första skrivelsen, från augusti 1682, omnämns åter problemen 
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med förbindel sen till kontinenten. Den här gången är det bekymmer 
med danskarna, som inte vill låta den svenska posten passera som den 
ska. Återigen är det tydligt hur viktig denna sydgående postlinje var 
för den svenska staten. För att förbättra posten fick kanslikollegiet tolv 
punkter att följa. När det gällde postförbindelsen till Hamburg hade 
kungen dessutom ”låtit hvår befallning utgå till hvåra Commissarier 
i Öresund och Hamburg, huruledes hvår Post däremillan må bättre 
inrättas och till en snällare gång bringas”.526

Även när det gällde framtida problem med postlinjen genom Dan-
mark hade kungen förslag till en lösning. Han menade att kollegiet 
skulle undersöka ifall ”tienlige farkoster eller Postjakter emillan Skåne 
och Pommern kunna inrättas”.527 Förslaget att anordna trafik med 
postjakter mellan Skåne och Svenska Pommern hade varit uppe till 
diskussion tidigare, och om en sådan sjöpostlinje blev verklighet skulle 
beroendet av danskarnas välvilja minska betydligt. En regelbunden sjö-
postförbindelse från Ystad till Stralsund startades därför 1683, och med 
undantag för vissa avbrott under de kommande krigsåren funge rade 
den fram till 1870-talet.528 I och med sjöpostens inrättande blev inte 
den svenska staten lika beroende av landförbindelsen genom Danmark. 
Det är framöver tydligt i källmaterialet i det att irritationen över dans-
karna och deras försinkande av den svenska posten minskar märkbart.

Kungens tolv punkter gäller hur posten ska snabbas på. Förutom de 
förslag och order han har för kontakterna med kontinenten diskuterar 
han också det inrikes postväsendet. Bland annat beordras kollegiet att 
se till att postbönderna är redo när posten kommer; de ska ha hästen 
sadlad och ha lyktor som kan lysa upp vägen om natten. Delvis är in-
struktionerna en upprepning av tidigare utfärdade förordningar och 
regelverk. Avslutningsvis hoppas kungen att kansli kollegiet ska få igång 
postlinjen över Danmark så snart som möjligt och att det ”hvår nådiga 
willia äro at Postväsendet skall höra och dependera under hvårt Cans-
slij”.529 Kungen säger alltså att det är kanslikollegiet som ska sköta posten. 
Den avslutande skrivningen hänvisar till en konflikt om postväsendets 
organisatoriska hemvist som blossat upp inom stats förvaltningen. Sedan 
starten 1636 hade posten varit knuten till det kungliga kansliet. Det var 
där som skrivelser och brev expedierades, och det var också kanslikol-
legiet som under kungen hela tiden haft ansvar för posten. Som visats 
ovan gällde det även under de årtionden då posten var bortarrenderad. 
Johan von Beijer hade under 1660-talet kontrakt främst på postkassan, 
inte på de regler som bestämde hur posten skulle fungera. 



145

staten tar kontrollen

När postmedlen återbördats till staten 1677 hade denna ordning 
hamnat i blickfånget. En av Karl XI:s reformer var det 1680 skapade 
statskontoret, vilket skulle förfoga över och ha hand om alla statens in-
komster samt sköta alla utbetalningar från statskassan.530 Utbetalningarna 
skulle ske efter den på förhand uppgjorda riksstaten, och för att det skulle 
fungera måste alla statens tänkbara inkomster tas med i staten. Så ock 
postmedlen. Alla statsinkomster sattes in i riksbanken och väl där kunde 
de användas av statskontoret för att täcka olika utgiftsposter. Pengarna 
kallades ”kammar ränta” och när posten behövde medel för att betala 
exempelvis löner rekvi rerades dessa genom kammarkollegiet. Sedan 1669 
satte postkontoret i Stockholm in sitt överskott i banken enligt denna 
modell. Efter att postkassan lagts under staten 1677 betydde det att det 
var statskontoret och kammar kollegiet som ansvarade för utbetalandet 
av postmedlen. Detta innebar en konflikt mellan kansli kollegiet, som 
hade ansvar för postens organisation, och kammarkollegium, som hade 
hand om pengarna. Ett exempel på en liknande konflikt är den mel-
lan kammarkollegiet och kommerskollegiet under 1670-talet. De båda 
parterna bråkade då om vem som skulle bestämma över tullväsendet. 
Bak grunden var också här att riksbanken 1668 övertagit ansvaret för 
tullkassan. Konflikten löstes under 1678, då kungen flyttade led ningen 
för tullen från kommers- till kammarkollegiet.531

Möjligen för att undvika diskussioner kring postens organisation för-
tydligade kungen vad som gällde i en resolution 1683. De tre inledande 
paragraferna handlar om vem som ska ha ledningen över postväsendet. 
Det är tydligt hur konflikten mellan kansliet och kammaren här legat 
i bakgrunden. Kungen skriver att postväsendet

skall höra under dess Cantsslij Collegii upseende och Direction, och 
at […] PostDirecteuren, Postmästarne och andra där till höriga Perso-
ner skola så wijda Postväsendet och deras embete därvid angår, bm:te 
Kongl. May:tt CantselijCollegio till hörsamhet och lydno förpliktade 
wara, […] warandes Kongl May:tts nådige willie at ingen annan med 
hvarjehanda förordningar och dipositioner där uti sigh må inblanda 
och bm:t Collegie Direction turbera.532

Texten kan läsas som ett starkt mandat för kanslikollegiet att sköta pos-
ten, men Karl XI berör inte förvaltningen av postmedlen. I resolutionen 
ges kanslikollegiet egentligen inte mer makt än vad det haft tidigare, 
det vill säga att ensamt ansvara för postens regelverk. Om portomedlen 
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sägs inget. Som det skulle visa sig var inte kungens resolution nog för 
att gjuta olja på vågorna.

Ytterligare en av punkterna från 1683 är värd att diskutera. Den 
gäller också ledningen av posten och berör Johan Gustav von Beijer. 
Hans roll i orga nisationen hade delvis varit oklar under De la Gardies 
förläning. I resolutionen 1683 framgår att Beijer hela tiden försökt 
hävda sin roll och velat ha mer med postväsendets ledning att göra 
än vad han tilläts ha. Av någon anledning har hans tjänster inte varit 
önskvärda och i resolutionen ges klart besked om att

Postdirecteuren Johan Gustaff Beyer må och så weta huruvida hans 
embete sigh sträcker, så är Kongl Maytss nådiga willia at han skall ställa 
sigh Kongl May:tss Ao. 1673 den 10 juni gjorde reglement för Stock-
holmiske Post Contoiret, sampt af samma dato undfångne instruction 
till hörsam efterrättelse, […] ej widare sigh med General Directionen 
som CantsslijCollegio tilkommer, befattandes.533

Kungen hänvisar Beijer till hans instruktion från 1673, där det stadgas 
att han enbart ska vara postdirektör för kontoret i Stockholm och, i 
fall kanslikollegiet efterfrågar det, hjälpa till med postärendena.534 I 
resolutionen 1683 blir Beijer förpassad till att vara enbart en anställd 
tjänsteman inom posten och om vi bortser från att det kan ha funnits 
personliga antipatier mot honom är det tydligt hur hans roll blivit in-
ordnad i hierarkin. Staten var inte längre intresserad av privata initia-
tiv inom postväsendet, utan det var den regelstyrda och kontrollerade 
hierarkin som skulle råda. Detta var en hållning som Johan Gustav von 
Beijer hade svårt att acceptera. 

Klart är att Beijer länge betraktade postväsendet som en del av sin 
privata ekonomi. Det var förmodligen en uppfattning han hyst sedan 
faderns arrende, och kring 1680 såg han fortfarande posten som sin 
personliga pant.535 Förmodli gen refererade Beijer till det lån på 4 000 
dsm. han gav till staten under skånska kriget. Som säkerhet för lånet 
ställdes delar av post kassan, vilken han då kontrollerade tillsammans 
med sin mor, och pengarna hade han sedan svårt att få tillbaka under 
resten av sitt liv.536 De förändringar i postens organisation som ge-
nomfördes efter 1677 hotade Beijers position, speciellt stadgandena i 
kungens resolution 1683. En mer reglerad postal ekonomi skulle för-
sämra hans möjligheter att göra person liga förtjänster, en synpunkt han 
gav uttryck för i ett brev till generalguver nören i Stade, Henrik Horn:
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Tyvärr har det blivit bestämt att inkomsterna [från posten] i fortsätt-
ningen ska räknas som ordinarie inkomster till staten, vilket innebär 
att de ska tas upp i staten och användas till de behov som ligger när-
mast till hands. En sådan förändring kommer leda till att hela verket 
[posten] hamnar i oordning och i ett besvärligt tillstånd.537

Beijer skriver att postverksamheten kommer falla i oordning och ger 
dessutom sken av att han tidigare kunnat använda postkassan efter eget 
behag. Som han ser det har han investerat sina pengar i posten, vilken 
han uppfattar som en privat verksamhet. Om postmedlen dras in till 
staten skulle hans möjligheter till vinst minska. Riktigt så som Beijer 
skriver har det nog inte gått till, men det är troligt att postmästarna 
generellt kunnat tjäna pengar vid sidan av sin postverksamhet. Ibland 
ganska stora summor.538

Ekonomisk konsolidering
Förändringarna för postens organisation under början av 1680-talet pe-
kar så här långt mot en tydlig hierarkisering av verksamheten. Exemplet 
med tillrättavisandet av Johan Gustav von Beijer är tydlig härvidlag. 
Det är därför lätt att dra slutsatsen att det byråkratiska ämbetsverket 
stod på tröskeln och att kungens resolution från 1683 slutligen fasade 
ut alla ansatser till entreprenadlösningar inom postväsendet. Mycket 
talar för en sådan slutsats och den allmänna utvecklingen under det 
karolinska enväldet ger stöd för att också posten torde ha byråkratise-
rats i stor omfattning. 

Ovan redogjordes för den konflikt som uppstod mellan kanslikolle-
giet och kammarkollegiet. Kärnan i diskussionen gällde vem som skulle 
ha rätt till postens pengar och hur de skulle förvaltas. Kungen hade inte 
fattat något beslut i frågan, och kanslikollegiet skickade därför en ny 
skrivelse till Kungl. Maj:t i maj 1685. Skrivelsen har av tidigare posthis-
toriker utpekats som epokgörande i postens historia.539 Det är möjligen 
en överdrift, men i sak betydde den stora förändringar för hanteringen 
av postens ekonomi. Skrivelsen är omfattande och består av femton 
punkter. Inledningsvis slår kanslikollegiet fast att kungens postordningar

innehålla at Postväsendet skall allena Dependera och Dirigeras af Kongl. 
Maj:ts Cantslij, så befinnes det likwist på några åhr bårtåt wara förfallit 
under åtskillige jurisdictioner och Directioner.540
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Kollegiet framhåller kammarens och statskontorets hantering av post-
medlen och menar att detta arrangemang innebär att postverksamheten 
försämras. I skrivelsen ges sedan ett antal exempel på svårigheterna med 
den nuvarande organisationen:

Ty till exempel, det till Cantslij Collegio i föllie af Postordningen af 
årh 1673 åligga at rätta taxornas olijkhet […] städerna emellan, men 
om Cantslij ej fåår befatta sigh medh det som penningarna angår, så 
kan det sigh det ej företaga, som dock högnödigt är.541

Här åsyftar kansliet sin grundläggande uppgift för postväsendet. Kungen 
hade slagit fast i resolutionen 1683 att det var kanslikollegiet som skulle 
ha hand om postens regelverk och överse förordningar med mera. Men 
kollegiet beklagar sig i skrivelsen 1685 över att de inte har möjlighet 
att exempelvis korrigera de lokala posttaxorna eftersom de inte får be-
fatta sig med postmedlen. Ett annat exempel som lyfts fram är i de fall 
postbönderna varit försumliga längs någon av postlinjerna och kollegiet 
vill förbättra postgången genom att istället inrätta postiljoner – ”så kan 
Canslij Collegij direction allt sådant intet ordna då man ej förmår så 
myket penningar commendera som dertill fordras”.542

Enligt kanslikollegiet är lösningen på problemet att såväl intäkter som 
utgifter fram över förvaltas av kollegiet. Motivet är att ”Postintraderna 
be kommer af det porto som privati erläggia och altså intet kunna con-
sideras som en ordina rie Cammarränta, ej heller på det sättet förvaltas 
och i förslag komma”.543 Kanslikollegiet vill alltså att kungen ska lyfta 
ut posten från den normala förvaltningsstrukturen. Detta bör enligt 
skrivelsen göras genom att ”Cantslijet antingen må låta förvalta det 
[postväsendet] under Staat eller och förarrendera det till sådana summor 
som efter öfverläggiande med Cammar Collegio befinnas tillgörlige”.544

Alternativet med ett nytt postarrende var alltså inte dött. I sin skrivelse 
till kungen ber kanslikollegiet om carte blanche för att låta teckna ett 
nytt kontrakt med en eventuell arrendator. I förhållande till kungens 
resolution och de förordningar som gällde för posten 1685 är detta 
ett något förvånande förslag från kollegiet. Utvecklingen hade gått i 
riktning mot ett hierarkiskt ämbetsverk, och kanslikollegiets brev från 
1685 visar därför åter att förvalt nings apparaten under 1600-talet var 
relativt löst ordnad. Förfrågan om tillåtelse att på nytt arrendera bort 
posten visar att det hela tiden funnits entreprenadliknande idéer om 
hur den offentliga verksamheten kunde organiseras. Arrendelösningar 



149

staten tar kontrollen

var inte något förlegat som hade prövats och dömts ut, utan ett reellt 
alternativ för hur staten skulle organisera sin verksamhet.

Karl XI svarade på kollegiets skrivelse den 17 mars med en ny resolu-
tion. Av det snabba svaret att döma verkar konflikten mellan de båda 
kollegierna ha varit tillräckligt omfattande för ett raskt avgörande. Rim-
ligen har statens transaktionskostnader för att upprätthålla posten stigit 
på grund av dessa rent orga nisatoriska faktorer. I resolutionens första 
punkt upprepade kungen att postväsen det skulle lyda under kanslikol-
legiet. För att avhjälpa den pågående konflikten och förvirringen stadgar 
han dessutom att ”hvad porto inkoms ternas administration anbelangar 
skall därmed således förhållas at Cammreraren eller bookhållaren som 
öfver postintäckten och utgiften räkenskap och book håller”.545 Det här 
betydde att postväsendets kamrerare var den som i fortsätt ningen skulle 
ansvara för både intäkter och utgifter vid posten. Kammar kollegiet och 
statskontoret skulle inte längre ha med den löpande förvaltningen av 
postmedlen att göra. Först vid årets slut skulle eventuell vinst sändas 
vidare till statskontoret: ”Men hvad som sedan vidh Åhrets förlåpp 
blir öfrigt och bibehållit, det skall lämbnas till Kongl. Maj:ts Cammar 
Collegio eller Stats Contoir, och efter dess assignationer utbetalas”.546

Som Nils Forssell konstaterat var kungens resolution ett avsteg från 
de annars klara regler som vid tiden utarbetades för statsförvaltningens 
finanser. Postväsendet fick nu hand om både inkomster och utgifter 
och blev enligt Forssell ett första exempel på ett affärsdrivande verk.547 
Drivande bakom beslutet var förmodligen ledamöterna och sekreterarna 
i kansli kollegiet, vilka lyfte fram frågan om postens oberoende.548 Det 
är omöjligt att veta vilka av kanslikollegiets argument som kungen fäste 
störst vikt vid, men om vi följer Forssell och hans tes om ett affärsdri-
vande verk var förmodligen synpunkten att ”Postintraderna bekommer 
af det porto som privati erläggia” viktig.549 Kanslikollegiet hade preciserat 
att de pengar som postväsen det drog in var inbetalda av privatperso-
ner och därför inte kunde anses vara ordinarie kammarränta. Längre 
fram i resolutionen gav Karl XI sitt svar på kansli kollegiets fråga om ett 
eventuellt nytt postarrende. Under andra punkten skrev kungen att han

will och så lämbna dess Cantslij Collegio fria händer att sedan Postvä-
sendet är någorlunda i Ordning och Stadga bragt, antingen låta förvalta 
det under wiss Staat, eller och förarrendera det till sådane Summor 
som efter öfverläggiande medh Cammar Collegio pröfvas tilldräglige 
antingen i gemen eller till wissa Districter och särskilte Contoor.550
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Kollegiet får här det mandat de efterfrågat gällande möjligheten att ar-
rendera bort hela eller delar av posten. Med hänsyn till den centralisering 
som stats förvaltningen och den finansiella planeringen genomgick är 
det ett häpnads väckande beslut av kungen. Den förklaring som ligger 
närmast till hands är att den tidigare forsk ningen ofta har överdrivit 
de centraliserande tendenserna inom det tidiga enväldet. Centralise-
ringen har varit stor så till vida att kungen samlat makt i sina händer, 
och enligt Göran Rystad har det förmodligen varit en medveten politik 
från kungens sida för att försvaga riksrådets ställning.551 Däremot är 
det mer tveksamt om statsförvaltningen som sådan ska ses som mer 
centraliserad i administrativt hänseende. Det var snarare så att Karl XI 
skaffade sig mer spelrum genom att omforma kollegieorganisatio nen, 
vilken fick mindre bety delse i takt med att nya organ skapades. Stats-
kontorets tillkomst är ett exempel på detta.552

Våren 1685 var ett arrendekontrakt på posten ingen främmande 
tanke, varken för Karl XI eller för kanslikollegiet. Slutsatsen måste 
bli att det förekom tydliga idéer om entreprenadlösningar bland de 
styrande och att varje del av statsförvaltningen prövades för sig. Efter 
sådant övervägande bedömde både kungen och kollegiet postväsendet 
som lämpligt att arrendera ut. Något arrende kontrakt tecknades dock 
inte efter kungens tillåtelse 1685. Kansli kollegiet hade förmodli gen 
ingen arrendator på kö, utan ville snarare förse sig med rätten att 
teckna arrendeavtal. Det är dessutom möjligt att vissa lokala postkontor 
arrenderades ut under 1680-talet, men från den verk samheten finns 
inget käll material bevarat. När det gäller den centrala postledningen 
fortsatte den under den närmaste tiden att stå under statens kontroll.

Efter kungens resolution genomfördes ytterligare en förändring under 
1685. I en förordning i december infördes på nytt fri brevsrättigheter. 
Förmyndar regeringen hade avskaffat fribreven 1668, och mellan 1668 
och 1685 gick det enligt regelverket inte att skicka brev gratis med 
den svenska posten. Istället stadgade förordningen 1673 att de som 
hade behov av tjänstepost skulle erhålla en viss årlig summa pengar till 
porto. Reglerna för fribreven är omfattande och uppdelade i flera olika 
punkter. Under den första slås fast att ”[i]nge Breff må för porto wara 
frije förutan Wåre egne”, bland annat brev skickade från de kungliga 
kollegierna, guvernörerna och landshövdingarna.553

För att reda ut vem som hade rätt till fribrev återinför des den lista 
som tidigare gällt, ”den lista och förteckning som wij därfwör hafwa 
låtit affatta och wårt Cantzlij Collegio tillställa”.554 I en förteckning, 
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dat erad samma dag som förordningen, den 23 december 1685, upptas 
de personer som skulle ha rätt till fribrev samt hur mycket pengar som 
anslogs för att täcka inkomstbortfallet för posten. Bland annat fick 
de tre hovrätterna i Stockholm, Jönköping och Åbo tillsammans 310 
dsm., Amiralitetet 600 dsm. och rikets generalguvernörer mellan 50 
och 200 dsm. beroende på var de var stationerade. Sammanlagt beräk-
nades fribreven kosta postväsen det 12 890 dsm. årligen.555 En nyhet 
i förordningen från 1685 är att det infördes så kallade fribrevsböcker. 
Boken skulle den som var berättigad till fribrev ha med sig när posten 
skickades. I fribrevsboken antecknade postmästaren krediten och vid 
årets slut skulle den redovisas till postledningen i Stockholm.556

Förändringarna av postens ekonomi 1685 framstår som ett försök 
från statens sida att minska postväsendets transaktionskostnader. Över-
vakningen och kontrollen av den ekonomiska redovisningen hade för-
svårats av missämjan mellan kansli- och kammarkollegiet, och bråket 
innebar att antalet enskilda transaktioner ökade, eftersom fler parter 
blev inblandade i hanteringen av pengarna. Genom att tillmötesgå 
kansliet hoppades kungen att frågan skulle lösas. Färre transaktioner 
betydde lägre transaktionskostnader, samtidigt som regelverket för hur 
postekonomin skulle fungera blev tydligare.

Ett byråkratiskt ämbetsverk
Efter att staten tagit tillbaka postväsendet från Magnus Gabriel De la 
Gardie 1677 sköttes den postala ledningen via kanslikollegiet. Redan 
i samband med att Johan von Beijer dog 1669 hade vissa sekreterare 
avdelats inom kansliet för att ha hand om postfrågor. Arbetsbördan 
svällde efter hand, och i början av 1680-talet utsågs den nyligen adlade 
Samuel Åkerhielm till sekreterare i kollegiet med ansvar för postären-
den.557 Åkerhielm, porträtterad i början av det här kapitlet, är ett bra 
exempel på en högre ämbetsman inom den karolinska administratio-
nen. Han kom från en prästfamilj och hade studerat både vid Uppsala 
universitet och vid akademin i Leiden i Nederländerna.558 

Åkerhielm var den som föredrog postfrågorna för kollegiet. I hans 
bevarade anteckningar och föredragningslistor finner vi exempel på de 
frågor som behandlades. I ett anteckningsblad från 1684 skriver Åker-
hielm om post mästaren i Porkala, som anhåller om pengar för att hålla 
igång posten, postmästare Jonas Lind i Halmstad, som klagar på en av 
sina postbönder, och postmästare Magnus Hyltén i Karlskrona, som 
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ansöker om pengar för att bygga ett nytt posthus.559 Av det bevarade 
materialet framgår att Åkerhielm ansvarat för stort och smått när det 
gäller postväsendet, och arbetsbördan ökade av allt att döma under 
1690-talet. Då återfinns fler exempel på post ärenden som upptagit 
kollegiets tid, bland annat ett brev till postinspektorn Johan Langen-
hjelm i Malmö om hur mycket pengar som behövdes för avlöningen 
av postbönderna i Skåne; en skrivelse till postförvaltarna i Karelen att 
inkomma med specifikationer över provinsens alla postlinjer; samt ett 
brev till post mästarna i Göteborg, Halmstad och Helsingborg att in-
komma med uppgifter kring hur den danska posten genom Sverige till 
Norge fungerade.560 Kollegiet framstår som överhopat med arbetsupp-
gifter som handlade om posten.561 Postens väl och ve stod inte överst 
på listan – i alla fall inte om vi får tro Åkerhielm, som vid kollegiets 
möte den 30 mars 1697 gav följande beskrivning:

Jag nödgas påminna, at iag intet tror, at Påstwäsendet som det nu hand-
teras, länge lärer kunna hållas i gång: sakerna, som därom inkomma, 
äro många och widlyfttiga, och man har ej tijd dem at afgiöra.562

Efter Åkerhielms nedslående redogörelse för postens tillstånd diskute-
rades hur ledningen för det allt större postväsendet borde skötas och 
organiseras. Ett förslag framkastades av Åkerhielm. Möjligen talade 
han i egen sak när han hävdade att ”[d]et torde vara nyttigt, at en 
Director voro öfwer Postwäsendet, som dagel. Kunde wara tillstädes 
i Cantslijt”.563 Den 23 augusti 1697 utnämndes Samuel Åkerhielm, i 
enlighet med förslaget, till ”director” över posten i riket. Det är mot 
bakgrund av kollegiets allt mer krävande arbete som inrättandet av en 
över postdirektör ska ses. I brevet från förmyndarreger ingen för Karl 
XII står det:

uti anseende til den goda kunskap och erfarenhet han [Åkerhielm] sig 
förvärfat om postväsendet, med hwad som därtill hörer, hafwandes wij 
med vår nådige vokation [f ]örordnat och anförtrott honom til at wara 
Director öfwer Post wäsendet uti hela wårt Rijke och dess underlig-
giande provincier.564 

Överpostdirektören beordras samtidigt att ta över de uppgifter som Jo-
han Gustav von Beijer haft som postmästare vid kontoret i Stockholm. 
I brevet heter det att Beijer ”för dess siukllighets skull” inte längre kan 
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ha kvar sin tjänst. Beijer tilldelas istället ett avgångsvederlag på 1 200 
dsm. årligen för att ”på det han till dess Substiciense ej må lida nöd”.565 
Lika mycket pengar ges i årlig lön för överpostdirektörs tjänsten. 

Samuel Åkerhielm utsågs 1697 alltså till chef för hela postväsen-
det. Någon sådan funktion hade inte funnits tidigare eftersom flera 
personer delat på ansvaret. En bidragande orsak till skapandet av en 
överpostdirektör står att finna i storleken på det svenska postväsendet. 
Om vi tar hänsyn till hur mycket post som skickades inom systemet 
hade organisationen varit relativt liten sedan starten 1636. Mot sekel-
skiftet 1700 ökade mängden brev explosionsartat och siffrorna i tabel-
len nedan visar att posten 1698 handhade 260 000 fler för sändelser 
årligen än 30 år tidigare.

En så omfattande ökning av korrespondensen påverkade postorga-
nisationen. Från att ha varit en verksamhet som postmästare och andra 
funktionärer kunde sköta vid sidan om utvecklades posten runt sekel-
skiftet 1700 till att vara ett heltidsjobb. Detta är tydligt när det gäller 
den högsta ledningen, och Åkerhielms beskrivning inför kanslikollegiet 
av postens tillstånd kan kopplas samman med att det fanns allt mer att 
göra för en postchef. Inrättandet av ämbetet som överpostdirektör är 
därför otvivelaktigt den stora förändringen för postens organisation i 
slutet av 1600-talet. Postväsendet fick den allra tydligaste hierarkiska 
organisationsform som det hittills haft. Åkerhielm utsågs till chef för 

Källa: Nylander 1928, s. 28–30. Siffrorna är uppskattningar av antalet försän-
delser som bygger på den så kallade prickeboken från Stockholms postkontor 
1698. Summorna inkluderar försändelser i hela postväsendet, alltså också brev 
till och från de tyska och baltiska provinserna. Tabellen utgör en del av en 
större redovisning hos Nylander.

Tabell 3. Antalet försändelser inom postväsendet 1670–1720.

 År Antal försändelser
1670 101 000
1675   99 000
1680 104 000
1685 112 000
1690 222 000
1695 350 000

 År      Antal försändelser
1698   362 000
1700   290 000
1705   300 000
1710   240 000
1715   200 000
1720   330 000
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organisationen, som under det kommande årtiondet skulle utvecklas i 
riktning mot ett statligt ämbetsverk. Några inslag av entreprenadformer 
fanns inte i organisationen. Mönstret känns igen från den generella 
förändringen av stats förvaltningen runt sekelskiftet 1700.

Samuel Åkerhielms utnämning till överpostdirektör 1697 komplet-
terades med en utförlig instruktion för hans uppdrag. Häri går att 
notera en skillnad jämfört med de tidigare instruktioner som getts åt 
postpersonalen under 1600-talet: överpost direktören fick fler ansvars-
områden och trädde fram som en för valtningschef med en tjänst som 
påminner om en nutida general direktör. I instruktionen står:

Hwad som fördenskull uti Postwäsendets Direction hafwer för detta 
ålegat bem:te Collegio [kanslikollegiet], det skal af honom under 
bem:te Collegii ÖfwerDirection förrättas och excerceras, bestående 
sådane Sysslor förnämst uti Wärckets förande och administrerande.566

Överpostdirektören ges alltså den exekutiva makten över postorgani-
sationen. Liksom tidigare ska posten lyda under kanslikollegiet, som 
har den över gripande myndigheten. Skillnaden är att överpostdirek-
tören bemyndigas att inte bara förvalta utan också driva postväsendet. 
Detta blir tydligt i instruktionens fjärde punkt, där direktören ombeds 
komma in med förslag på förändringar av organisationen. Instruk-
tionen avslutas med att direktören uppmanas vara vaksam på sådana 
ärenden som inte omfattas av post ordningarna. Sådana frågor ska 
”ÖfwerDirecteuren med sine memorialer [inkomma], uti det som han 
finner betarfwas till wärkets bästa”.567 Överpost direktörens memorial 
blev från 1697 den vanligaste kanalen för förändringar av postorga-
nisationen och det var i stor utsträckning efter överpost direktörens 
förslag som organisationen styrdes. Memorialen omfattar direktörens 
rappor tering till kollegiet och avspeglar en byråkratisk ordning som 
stod sig intill frihetstidens slut.568

Överpostdirektörens roll som verklig chef för postväsendet går också 
att utläsa ur det förordningsmaterial som utfärdats efter 1697. Tidigare 
hade postens organisation förändrats via de kungliga förordningarna. 
Dessa utfärdades med ganska långa tidsintervaller, i stort sett har varje 
ny regent förnyat och byggt på regelverket. Efter att överpostdirek-
tören hade inrättats blev hans cirkulär och brev också en del av pos-
tens bestämmelser. Breven och cirkulären var korta förmaningar som 
regelbundet trycktes och skickades ut till rikets postkontor, och från 
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1697 går det att notera en stor ökning i det skriftliga regelverket. Av 
det tryckta material som gavs ut under den här undersökningens tids-
period kommer 50 procent från tiden efter Åkerhielms utnämning.569 
Det visar tydligt att inrättandet av överpost direktören innebar att en 
myn dighetschef av mer modernt snitt skapades.

Överpostdirektören gavs även rätten att tillsätta postmästare. Som 
tidigare sagts var detta en stridsfråga, bland annat i samband med 
förhandlingarna om Johan von Beijers arrendekontrakt på 1660-talet. 
Tillsättningen av postmästare var i slutändan kungens suveräna rätt, ett 
regale, och vid slutet av 1600-talet var det kanslikollegiet som genom 
delegation utövade denna rätt. I överpost direktörens instruktion flyttades 
rätten till den nye postchefen. Kungl. Maj:t har enligt instruktio nen

[a]uctorizerat Öfwer-Directeuren att tillsättia och med sin Fullmacht 
försee alla de Postmästare här i Swerige och de Lijfländske provincerne, 
hwilkas lön är intill 150 d:r Silfwermynt, så wäl som alla postskrifware, 
postförare och andra ringare betiente wid Postwäsendet till land och 
wattn.570

Överpostdirektören hade alltså att anställa all personal inom postväsen-
det som hade en årlig lön på som mest 150 dsm. Detta inkluderade i 
stort sett alla landets postmästare. Befogenheten gällde också i de tyska 
provinserna, utom postmästarna i Stettin, Wismar och Stralsund, som 
skulle tillsättas direkt av kanslikollegiet. Detta visar hur postväsendet i 
Östersjöprovinserna knöts närmare den inhemska posten under 1600- 
talets gång. Exempelvis inlemmades posten i de baltiska provinserna i 
det svenska postväsendet kring år 1650.571

Ett tillägg gjordes till överpostdirektörens instruktion när den på nytt 
gavs ut 1704. Det gällde posthemmanen, vilka i instruktionens elfte 
punkt kopplades till Kungl. Maj:ts brev till re duk tionskommissionen 
den 21 juli 1703. Tillägget är ett av få tillfällen då postväsendet nämns 
i samband med den karolinska reduk tionspolitiken. I det föregående 
kapitlet redogjorde jag för stora kommissio nens dom mot kanslikol-
legiet och den passus som infogades om postkassan under 1660-talet. I 
det här fallet gällde diskussionen själva grundorganisationen av posten, 
och i det refererade brevet heter det att kungen

[f ]örordnadt, at Posthemmanen skola, utan någon rubbning, antingen 
genom kiöp, byte, förpantning eller elliest, wid Postförningen alt 
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framgent bijbehållas, jemwäl, att till den ända de Posthemman, som 
finnas wara frälse, böra blifwa till Crono utbytte, för Postförningens 
desto mera säkerhet […] att wid de således indelte posthemman, under 
hwarjehanda prætext och förewändning, icke må skie någon ändring.572

Paragrafen handlar om att postbönderna bör rekryteras från krono-
hemman, och i de fall bönderna är frälsebönder bör deras hemman 
göras om till krono hemman. På så sätt ska postföringen förbättras. 

Reduktionen genomfördes i stor omfatt ning framförallt från och med 
1680-talet. Statens akuta brist på medel hade redan vid riksdagen 1655 
lett till beslut om den så kallade fjärdeparts räfsten, som har undersökts 
noggrant av Stellan Dahlgren. Då beslutades att en fjärdedel av alla gods 
som staten donerat sedan 1632 skulle återgå. Indragningen av godsen 
sköts emellertid på framtiden redan av Karl X Gustav.573 Under för-
myndartiden lades reduk tions beslutet på is och det var först i samband 
med riksdagen 1680 som kraven på utökad reduktion på allvar restes 
och beslut fattades. Till sammans med stora kom missionens rättegångar 
mot Karl XI:s förmyndare innebar reduktio nen en allt hårdare politik 
från kungens sida gentemot högaris tokra tin.574 Magnus Gabriel De 
la Gardie var en av dem som drabbades hårdast, stora delar av hans 
godsinnehav drogs in till staten.575 Kungens tuffa linje kan förklaras 
med erfarenhe terna från skånska kriget. Med statsfinanserna i oord-
ning skylldes rikets tillstånd på förmyndarna och adeln, och det slutliga 
resultatet av maktkampen mellan kung och högadel var införandet av 
enväldet på riksdagen 1680.576

Med hjälp av reduktionen skaffade sig staten större resurser, och under 
de följande decennierna ordnades statsfinanserna. I jämförelse med de 
båda driftsformerna entreprenad och hierarki stod reduktionen för en 
omfördelning av pengar genom att resurser flyttades från privata händer, 
i praktiken adeln, till staten, varpå hela den statliga finansiella förvalt-
ningen stärktes.577 Detta på verkade indirekt postväsendet, som liksom 
andra delar av statsförvaltningen på ett mycket hand fast sätt integrerades 
i statens admi nistration. Reduktionen kan därför sägas ha bidragit till 
att inordna posten i en tydlig hierarkisk organisation. Det är påtag ligt i 
citatet från överpostdirektörens instruktion, där postböndernas gårdar 
beskrivs som ”indelte post hemman” med vilka det ”under hwarjehanda 
prætext och före wändning, icke må skie någon ändring”.578 Postväsendet 
blev en del av indelningsverket och finansiera des på samma vis som flera 
andra delar av statens verksamhet, till exempel avsattes enligt det militära 
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indelningsverket ett visst antal hemman för att finansiera fotsoldater, 
ryttare och båtsmän till den svenska krigsmakten. 

Reduktionen under 1680-talet var delvis en följd av statens strä-
van att reformera indelnings verket. Indelta soldater hade förekommit 
sedan början av 1600-talet, dit starten av det äldre indelningsverket 
vanligen brukar förläggas. Under 1680-talet reformerades systemet till 
det som kallats det yngre indel nings ver ket. Huvudanledningen var att 
krigsmaktens under håll behövde omorganiseras, ett behov som blivit 
uppenbart efter skånska kriget. Janne Backlund har förklarat föränd-
ringen av indelningsverket som en följd av att den allt mer centrali-
serade staten byggde på lågteknologisk bondeproduktion. I stater där 
så är fallet tenderar system liknande indelningsverket att utvecklas.579 
Detta är en förklaring som stämmer väl in på postväsendet, och det är 
därför möjligt att göra en parallell mellan den militära och den civila 
förvaltningen. Posten sköttes av bönderna och brevtransporten var 
onekligen lågteknologisk. En indelt organisation bygger dessutom på 
att varje plats infogas i en tydlig hierarki. Med indelning som grund blir 
möjligheterna till entreprenadlösningar mindre. Dessutom blir syste-
met, sett ur statens perspektiv, enklare att över vaka varpå transaktions-
kostna derna minskar.

En inte obetydlig detalj som kan ha talat till postväsendets fördel 
i samband med reduktionen är att kamreraren i reduktionskommis-
sionen sedan 1681 var Lars Skragge, sedermera adlad Skraggensköld. 
Skragge utsågs 1683 till post kamrerare och kunde tala för postväsendets 
sak inom kommissio nen.580

Reduktionen innebar att den svenska staten föränd rades. Framförallt 
centraliserades förvaltningen och den gamla kollegieorganisationen ham-
nade i skym undan. Samuel Åkerhielm var som överpostdirektör en del 
av denna nya organisation. Hans roll som statstjänsteman framträder 
tydligt i en historisk relation över posten som han skrev på uppmaning 
av Kungl. Maj:t hösten 1697 efter sin utnämning. Texten inleds med en 
historisk tillbakablick över postväsendets uppkomst och avslutas med 
att Åkerhielm resonerar kring den nuvarande organisations formen. 
Han har vinnlagt sig om att hålla en neutral ton, men sammantaget 
är skrivelsen likväl ett försvar för den befintliga organisations formen, 
alltså den hierarkiska organisation där posten lyder under staten. Det 
framgår bland annat när han diskuterar det porto som betalas för bre-
ven. När Åkerhielm säger att posten vid mitten av 1600-talet växte i 
storlek menar han att det är befogat att
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[s]edan detta värket tijd ifrån tijd begynth förkåfras [växa ekonomiskt], 
hvad och billigt at sosom Påstryttare och Postbönder underhollas af 
publico, att och inkomsten af privat brefss porto skall sedan omkåst-
naden på värkets administration woro afdragen, tillfalla publico.581

Postmedlen ska enligt Åkerhielm tillfalla posten i första hand och i 
andra hand staten. Eftersom det är allmänheten, publico, som bekostar 
postväsendet ge nom att betala porto bör överskottet stanna i postorga-
nisationen. Åkerhielms resonemang påminner om hur Axel Oxenstierna 
argumente rade för posten under 1630-talet då han talade om dess 
betydelse för det allmänna.582 Åkerhielms användning av det latinska 
ordet publico är ett uttryck för att det under slutet av 1600-talet började 
uppstå en skillnad mellan privat och offentligt. Som Bo Lindberg visat 
fick ordet publicum under tidigmodern tid allt mer innebörden av något 
som hade med den suveräna statens maktutövning att göra. Det växte 
långsamt fram en skillnad mellan statens affärer och det som sköttes 
privat.583 Åkerhielms beskrivning av posten som något som underhålls 
av allmänheten bekräftar att denna distink tion började sprida sig också 
i Sverige runt sekelskiftet 1700.

Perioden med Johan von Beijers arrende berör Åkerhielm bara kort 
i sin relation, men han konstaterar att tiden från arrendet och till dess 
att staten tog tillbaka postkassan från Magnus Gabriel De la Gardie var 
en period av oreda, speciellt under skånska kriget då påfrestningarna 
på postväsendet var stora. Han är också kritisk till konflik ten mellan 
kanslikollegiet och kammarkollegiet på 1680-talet. Efter 1677 borde 
posten ha ordnats upp, menar Åkerhielm, men istället fortsatte oredan:

Altså blef Correspondentsens riktiga gång, som är det förnämsta än-
damålet och nyttan af Postväsendet uthi någon oreda, och då kunde ej 
heller inkomsten af privatorum porto tillvexa, hwilken inkomst är en 
så kallad finis Secundarius, och en nytta som tillvexer af den förrige.584

Överpostdirektören menar att postens främsta uppgift är att transportera 
statens post, medan privatbreven kommer i andra hand. Trots det är 
han mån om privatposten eftersom det är den som ska finansiera hela 
verksamheten. Sedan konflikten med kammarkollegiet löstes 1685 har 
det också blivit ordning och reda, skriver Åkerhielm. Hans slutsats är 
att posten har fungerat bäst sedan den helt och hållet hamnade under 
kanslikollegiet.
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Andra halvan av relationen består av att Åkerhielm radar upp alla 
åtgärder som kollegiet har vidtagit för att förbättra posten. Han ger 
beröm åt den hierarkiska organisationen och är noga med att påtala 
hur mycket bättre posten fungerar nu än tidigare. Mellan raderna sä-
ger överpostdirektören att det är på det här sättet som posten bör vara 
ordnad, och hans bästa argument är att in täkterna ökat kraftigt under 
den senaste tiden:

Men sedan wärket sig så tilltagit at det utan at räkna fribrefen kan 
draga sig sielftt, som det nu på någre åhr synes sålunda bracht woro, 
at det inte allenast kan det, utan ändå ett ansenligt öfverskått gifwas.585

Åkerhielm beskriver posten som ett vinstdrivande verk, och de före-
gående tjugo åren av fred hade onekligen haft positiv inverkan på dess 
utveckling. När Åkerhielm tillträdde som överpostdirektör var det för 
en organisation som får anses ha fun gerat relativt väl och där brev-
mängden var den största hittills. Det är i det ljuset som vi ska förstå 
hans uttalade försvar för den hierarkiska organisationen. Samtidigt är 
Åkerhielms text ett bra exempel på hur administrationen fungerade 
kring sekelskiftet 1700. 

Det är också värt att notera att Samuel Åkerhielm inte helt tar av-
stånd från en entreprenad modell. Istället tycks han se en sådan som 
ett reellt alternativ för posten och exemplifierar med postväsendet i 
Estland och Livland, vilket orga niserades av postförare som tecknat 
kontrakt med den svenska staten. Enligt Åkerhielm är en sådan lös-
ning ett alternativ till den vanliga post bonde organisationen som finns 
i Sverige. Överpostdirektörens uttalande åskådliggör på nytt hur olika 
organisationsformer stod till buds för den svenska stats ledningen runt 
sekelskiftet. Även om Åkerhielm och staten i första hand ville ha posten 
som ett hierarkiskt ordnat statligt ämbetsverk, fanns en öppenhet mot 
att använda också andra driftsformer.

Ämbetsverket växer
Samtidigt med föreskrifterna för överpostdirektören gavs en instruktion 
till kamreraren vid postväsendet, den nyadlade Lars Skragg ensköld. 
Instruktionen knyter an till förändringen av postens ekonomi under 
1680-talet. I instruktionen åläggs kamreraren att ha hand om både   
”[p]ostindrägten och utgiften, räkenskap och bok”.586 Vidare stadgas 
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att de pengar som vid årets slut blivit över ska sättas in i banken på 
kanslikollegiets räkning. Överskottet ska sedan användas av statskon-
toret under kammarens särskilda försorg. Postens eventuella överskott 
skulle alltså kunna användas till andra för staten trängande behov först 
efter att posten fått vad den be hövde. Kamrerarens instruktion har fo-
kus på bok föringen av postens pengar, och flera av punkterna tar upp 
hur och när postmedlen ska redovisas. Dessutom redogörs för en sorts 
budget uppföljning. I den tionde paragrafen står det:

Utaf näst förenämde månateliga och Quartals Förslager, hafwer Cam-
mereraren ock at formera sumariske eller Generale Förslag, och efter 
hwart halfts års förlopp det samma uti kongl. Maij:ts CancellieCollegio 
eller hos Öfwer-Directeuren inlefwerera, på det bem:te Collegium må 
wara desto bättre underrättadt om wärckets beskaffenhet, och derefter 
wärckställa hwad som till Kongl. Maij:ts tienst och Postwäsendets bästa 
profwas wara nödigt.587

I texten åläggs kamreraren att hålla tillsyn över postens löpande ekonomi. 
Det har att göra med den kontroll av organisationens finanser som inför-
des under slutet av 1600-talet. Liksom i övriga delar av statsförvaltningen 
intro ducerades nu på allvar ett budgettänkande som påminner om våra 
dagars. I överpostdirektörens instruktion heter det att ”[p]ostförnings-
staterne ey äro ännu öfweralt fullkomligen inrättade”.588 Staterna, alltså 
budgeten, för postens personal blev en viktig arbetsuppgift för överpost-
direktören och kamreraren, och genom instruktionerna 1704 stadfästes 
detta. Fasta lönestater för postens personal upprättades som tidigare 
nämnts redan på 1670-talet, men det var först efter de ekonomiska för-
ändringarna 1685 som de började fungera. För postens del var staten från 
1686 normerande för hur beredningsarbetet funge rande intill 1760-talet. 
Då förändrades budgetarbetet genom att delar av post vä sendets stater 
inlemmades i arbetet med den gemensamma riksstaten.589

När det gäller avlöningen utgjorde postbönderna och postmästarna 
den stora utgiftsposten. Sedan starten 1636 hade de erhållit friheter 
från dagsverken och utskrivning som kompensation för sin tjänst. 
Postmästarna, eller postförvaltarna, hade vid de mindre kontoren för-
sörjt sig på vad de kunde dra in i porto. Vissa försök att betala lön till 
bönderna gjordes redan 1638. I ett beställnings brev för postbönder i 
Kexholm och Ingermanland heter det att postbonden ska få ”[f ]rij-
heet för allehanda Gäst och Skiussning sampt Dagswerken och ther til 
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fem Daler Silfwemynt at affkortas honom uthi hans Uthlaghor åhrli-
gen”.590 En liknande formulering, fast med lönen 32 dsm., finns med 
i ett beställningsbrev för postförvaltare i Finland, bägge Karelerna och 
Ingerman land, också det från 1638.591 Av allt att döma fungerade det 
inte, och i det följande materialet finns det inga uppgifter om att det 
verkligen skulle ha betalats ut någon lön till postbönderna. Istället var 
det friheter av olika slag som utgjorde ersättningen. Liksom fallet var 
med den tidigare så missbrukade skjuts nings plikten, pekar mycket på 
att postbönderna antingen överutnyttjades eller inte fick ta del av de 
utlovade friheterna.592 I samband med att postens ekonomi reglerades 
gjordes därför försök att istället betala lön åt post persona len, och i Karl 
XI:s resolution från den 17 mars 1685 sägs i den femte punkten att post-
bönderna framöver ska få lön i penningar från närmaste postkontor.593 
För att detta skulle fungera behövdes riktiga stater över post bönderna. 
Det var dessa som Åkerhielm så tydligt fick i uppdrag att göra i sin 
instruktion. Där heter det att överpostdirektören ska upprätta staten

[t]agandes i ackt, att wedergiällningen eller hästlegan må blifwa så-
dan, att Postförare och Postbönder må derwid kunna bestå, och med 
Postförningen uthärda; dock ey högre än efter giästgifwareordningen 
och mijletalet.594

Med tanke på att det gått tretton år från resolutionen 1685 till dess 
att Åkerhielm blev postdirektör så pekar det mesta på att avlöningen 
av postbönderna inte fungerat speciellt bra efter kungens resolution 
1685. Forssell anger också siffror på att det i 1686 års poststat fördes 
upp 800 dsm. för postböndernas löner. I staten för 1694 var summan 
13 000 dsm.595

Ett exempel på försöken att ordna avlöningen för postbönderna 
finns för Uppland 1693. I ett förslag till postböndernas stat heter det 
att vid ”den sist förrättade aflöhningen till Påstbönderna i Upland, dhe 
storligen Lamentera öfver den lilla löhn dhe åtniuta för det öfvermåttan 
stoora besväret med Påstförandet”.596 Postbönderna var arga och und-
rade varför bönderna i andra län hade ”större löhn, än dhe i Uplands 
härtill niutit”.597 Postbönderna hotade att avsäga sig sina uppgifter, och 
för att tillmötesgå kraven justerade landskansliet i Uppsala deras löner 
till samma nivå som i de andra länen. Ett annat exempel kommer från 
Letala socken i sydvästra Finland. Bönderna i området var delaktiga i 
posttransporterna via Åland till Stockholm. Deras uppgift har ansetts 
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ovanligt krävande, och i en verifikationsbok från 1694 omnämns olika 
löner för bönderna sedan 1660-talet.598 Arbetet med att avlöna postbön-
derna istället för att ge dem exempelvis skattefrihet har alltså pågått 
runt om i riket. I oktober 1696 anmälde Åkerhielm för kans likollegiet 
att post bönderna söder och väster om Stockholm fick lön utbetald och 
att reformen skulle fullföljas också i Finland.599

Detta ivrande för budgetarbete och uppföljning som träder fram i 
instruk tionerna för över postdirek tören och kamreraren hänger samman 
med den allmänna upp stramningen av statens ekonomi och förvaltning 
under perioden. Till följd av enväldets införande 1680 bröts den tidigare 
förvaltnings organi sationen sönder. För ändringen har bland annat un-
dersökts av Sven A. Nilsson i hans studier av den svenska militär sta ten. 
Olika grupper av ärenden sköttes istället av kungens förtrogna män, 
medan vissa fick sin hemvist under en egen verk samhetschef; det var den 
senare lösningen, med en verksam hetschef, som valdes för postens del 
när överpostdirektören inrättades. På samma gång skapades också nya 
myndigheter varav de viktigaste var det tidigare nämnda statskontoret 
och den småningom etablerade reduktions kommissionen. I samband 
med förändringarna försvann de gamla riksäm betsmännen och riksråden 
och ersattes av presidenter och kungliga råd. Benämningen ”kungligt 
råd” visar att kungen tydligt placerade in rådsherrarna i enväldets rang-
system, och att de där lydde under kungen.600

Postens förändringar i samband med Karl XI:s reformer innebar 
att post organisationen framstod som ett ämbetsverk. Den tidigare 
organisa tionsfor men med privata arrendatorer och en löst kontrolle-
rad post ledning försvann under 1690-talet. Till skillnad från hur det 
gick med de gamla kollegierna innebar enväldet inte att den postala 
organisationen bröts sönder, snarare stärktes den. 

På samma datum som över postdirektörens instruktion utgavs också 
en förordning för verksamheten vid postkontoret i Stockholm. Tre år 
senare utfärdades en instruktion för landets alla postmästare, förutom 
de i Stockholm, och en instruktion för postinspek to rerna, som hade 
att kontrollera den postala verksamheten.601 Tillsammans utgör de här 
reglerna och förordningarna slut punk ten på en omfattande organise-
ring av postens verksamhet. Den in leddes i samband med att staten 
tog tillbaka postkassan från Magnus Gabriel De la Gardie och det 
övergripande regelverk som infördes fick en bestående stabilitet. Med 
få förändringar sköttes den svenska posten enligt 1704–1707 års regel-
verk fram tills att den högsta postledningen omorganiserades 1863.602
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Det regelverk som lades fast i början av 1700-talet är starkt domi-
nerat av den hierarkiska organisationsformen. Allra tydligast uttrycks 
det kanske i inled ningen till den instruktion för rikets alla postmästare 
som utgavs den 16 februari 1707:

Såsom kongl. May:t hafwer i nåder icke allenast förtrodt och anbefalt des 
Post-Regale, med der tillhörige rättigheter under des Cantsslie-Collegij 
Generale Direction; utan och förordnat een Öfwer-Post-Director, som 
uti sitt Embete af bemälte Collegio skal hafwa sin dependence, och 
således exercera och förrätta hwad som hörer til Postwäsendetss direc-
tion, uti kongl. May:tss Rijke.603

Här slås på nytt fast att posten är ett regale och en verksamhet förbehål-
len Kungl. Maj:t. Vidare sammanfattas den hierarkiska organisation där 
kanslikolle giet har det huvudsakliga ansvaret och över post direktören 
den exekutiva makten. Instruktionen från 1707 är den slutliga forma-
li seringen av postmästar nas roll, och i och med den blir de statstjänste-
män som inlemmas i ett hierarkiskt statligt ämbetsverk. Ett uttryck för 
detta är skillnaden i hur postmästarna ska få ut sin lön. Under tidigare 
perioder var det vanligt att postmästaren fick i lön det porto som inflöt 
vid hans postkontor. I och med att den postala ekonomin började reg-
leras med stater bestämdes istället hur mycket varje postmästare skulle 
få i årlig lön. Dessa pengar fick han själv ta från den lokala postkassan 
i enlighet med instruktio nens regler: ”Postmästar en må den Lön och 
Expense-summan som honom på staten bestås Quartals-wijs af sitt 
Contoris Inkomster innehålla och til Räknings föra sammaledes”.604 
Löneuttaget skulle alltså noga noteras, och det var inte tal om att förse 
sig med mer än vad som var stadgat i lönestaten.

I likhet med förordningen för Stockholms postkontor från 1704 
är instruk tionen från 1707 omfattande. Båda texterna går utförligt 
igenom de uppgifter som åligger postmästaren och de är detaljerade 
vad gäller hur posten ska tas emot och avsändas. Hur postmedlen ska 
redovisas och till vem de ska utbetalas till gås igenom noggrant. Likaså 
stadgas straff om post mästaren inte följer det uppsatta regelverket. I 
förordningen för Stockholms postkontor görs också en grundlig ge-
nomgång av de olika tjänster som finns vid kontoret och vad var och 
en av dem har för uppgifter i sam band med att posten anländer. Till 
exempel sägs att postkontorets vaktmästare och dräng ska ”[h]ålla 
Porten om aftonen och nätterne wähl stängd, och tillsee, att ingen 



postgång på växlande villkor

164

sig intränger i Contoiren, till någon stöldz eller annan otillbörligheets 
föröfwande”.605

Införandet av postinspektorerna var ytterligare ett led i postorgani-
sationens utveckling mot en mer hierarki dominerad form. Ända sedan 
posten star tade 1636 hade en viss kontroll över dess personal utövats. 
Inledningsvis var det vice postmästare Olof Jönsson som ålades att resa 
runt i landet för att inspektera postbönderna och hur de skötte sina 
uppgifter. Efter hand växte uppgifterna till att omfatta också postmäs-
tarna i städerna och i samband med för ändringarna 1673 återuppväcktes 
denna funktion genom införandet av lant post mästaren. Under hela 
tidsperioden var dessutom post mästarna själva beordrade att hålla upp-
sikt över postbönderna i sitt område. Organisationen var på det viset 
uppbyggd kring en slags inre kontroll. Mot slutet av 1600-talet fördes 
diskussioner om hur tillsynen av postorganisationen skulle förbättras, 
rimligen hade det att göra med att den allt större postor gani satio nen 
behövde effektiviseras.606

Kontrollen formaliserades i den instruktion för postinspektorerna 
som gavs ut den 16 februari 1707, och till inspektorer utsågs de post-
mästare som bodde i länens residensstäder. De fick i uppgift att hålla 
uppsikt över postbönderna genom årliga kontroller. ”Det skal och wara 
hans [postinspektorns] skyldighet at en gång om åhret visitera hos 
alla Postbönderne i hans district, och ransaka om de äro med hurtige 
Postdrängiar […] wäl försedde”.607 Inspektorn skulle dessutom sköta 
utbetalningen av lönen till postbönderna, i enlighet med de stater 
som diskuterats tidigare. Detta uttrycktes som att inspektorn skulle 
”tilsee at de åtniuta de frijheter som dem efter Stat och Förordningar 
tilkomma”.608 Formaliseringen av postinspektorerna innebar att den 
centrala postledningen fick en fungerande kommunikationskanal ute 
i landet där missförhållanden och andra synpunkter på hur posten 
fungerade kunde rapporteras.609

En annan del av postorganisationen som fick fastare regler vid sekel-
skiftet 1700 var posträtterna. Sedan postens inrättande 1636 hade 
olika formule ringar om straff och lagföring funnits med i regelverket. 
I special förordningen om breven från 1645 står det exempelvis att den 
som bryter mot postens regler ska ”underkastas det arbitrale straff som 
vår rijks Cantssler […] finner skäligt”.610 I de tidiga postordningarna 
gällde straffen främst privat personer som bröt mot förordningarna. 
Senare utvecklades denna rättskipning till att omfatta postens egen 
personal, som i det fall de bröt mot reglerna ställdes till svars inför 
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postens egna instanser. Postväsendets högsta instans mötte vi redan i 
prologen: Johan Hultman i Örebro ställdes inför generalposträtten när 
hans brevpaket till Norrtälje inte hanterats korrekt. Generalposträtten 
fick sin form i in struk tionen för överpostdirektören. I dess åttonde punkt 
heter det att det ”[o]fta sådane måhl förekomma uti hwilka parter sins 
emellan tvistige äro, och dhe bägge, eller den, som tillkäris, under Post-
wäsendet dependera”.611 I sådana situationer skulle överpostdirektören 
sammanträda med postkamreraren, bok hållaren och postmästaren vid 
Stockholms postkontor. Tillsammans utgjorde de generalposträtten 
och skulle döma i målet.612 Dom i generalposträtten kunde överklagas 
till kanslikollegiet, och som visades i fallet med Johan Hultman kunde 
kollegiet ha en mer förlåtande attityd.

Formalise ringen av generalposträtten visar hur postväsendet hier-
arkiserades vid sekelskiftet 1700. Posträtterna är också ett exempel på 
den flora av olika specialdomstolar som uppstod under 1600-talet. De 
var knutna till någon speciell verksamhet och hade att döma i fall som 
rörde brott mot verksamhe tens regler. Förutom posträtterna fanns bland 
annat bergstingsrätter och tull rätter. Dessutom hade både militären 
och kyrkan sina egna domstolssystem.613

En tid av fastare hierarki
De organisatoriska förändringarna av postväsendet efter 1673 kan delas 
in i två faser. Först drog staten tillbaka posten från rikskanslern Magnus 
Gabriel De la Gardie, och därefter organiserades verksamheten som ett 
statligt ämbetsverk. De båda alternativen entreprenad och hierarki kom-
mer här tydligt fram, och undersökningen har visat att förläningen till 
De la Gardie var entreprenad dominerad medan posten under Åkerhielms 
ledning blev mer och mer hie rarkiserad. Alternativen för Karl XI och 
de andra beslutfattarna var att fortsätta ordna posten via entreprenad 
eller låta staten själv ta hand om organisatio nen. Valet föll på den se-
nare lösningen, och förklaringen kan sökas i statens och postens trans-
aktionskostnader. I själva verket är posten från 1677 till sekelskiftet 1700 
ett mycket bra exempel på hur transaktions kostnader på verkar valet av 
organisationsform. Enligt teorin minskar trans ak tionskost naderna när 
transaktions frekvensen och tillgångs specificiteten ökar. Anled ningen är 
att i takt med att en transaktion genomförs flera gånger ökar kunskapen 
om hur den ska genomföras, samtidigt som alla kostnader kan spridas 
ut på fler transaktioner. 
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De la Gardies förläning av posten sammanföll med ett antal händel-
ser som motverkade en sådan utveckling. Den viktigaste torde vara att 
transaktions frekvensen sjönk drastiskt på grund av skånska kriget.614 
När breven blev färre ökade transaktionskostnaderna för kanslern, 
som dessutom inte hade lika goda kunskaper om hur posten skulle 
skötas som sina företrädare. De la Gardie fick så klart hjälp med den 
praktiska posthanteringen, men det var likväl han som postchef som 
stod för den formella ledningen av postväsendet. Som undersökningen 
visat var hans största intresse riktat mot postkassan och de pengar han 
kunde plocka ut från den.

Tillgångsspecificiteten sjönk med andra ord under De la Gardies 
period, och återtagandet av postkassan kan därför sägas ha gjorts mot 
bakgrund av de ökade transaktions kostnaderna. En annan viktig faktor 
var den minskade legitimiteten för posten, som visade sig på bland annat 
riksdagen 1675. Borgarnas kritik mot hur posten fungerade är ett belägg 
för att det fanns en opposition mot den rådande organisationsformen. 
Protester av detta slag innebär att de politiska transak tionskostnaderna 
ökar, och att återta postkassan framstår som ett sätt att minimera både 
de vanliga transaktionskostnaderna och de politiska. 

En motsvarande utveckling har Mats Hallenberg påvisat för statens 
utar rende ring av skatterna under 1620-talet. Liksom jag förklarar han 
förändringen med statens ökade transaktionskostnader.615

Den följande organisationsformen, som tog sin början med Åker-
hielms utnämning till sekreterare i kansliet i början av 1680-talet, upp-
visar en helt annan bild än kanslerns förläning. Transak tionsfrekvensen 
ökade under freds perioden, och eftersom Åkerhielm arbetade med posten 
under en längre tid ökade också tillgångspecificiteten. Allt som allt två 
tydliga indikationer på att transaktionskostnaderna för organisationen 
sjönk. Perioden till strax efter sekelskiftet 1700 dominerades också av 
lugn och ro, och några förslag att ordna posten på entreprenad har jag 
inte funnit. Perioden utmärks istället av intensiva reformer med flera nya 
regler och förordningar som stadfäst posten som ett hierarkiskt statligt 
ämbetsverk. Postväsendets förändringar följer härvidlag den allmänna 
trenden för hur den svenska staten utvecklades under perioden.





Ett omfattande försök att förändra postväsendets organisation ge-
nomfördes 1718 då Karl XII gav ut en förordning om postens och 
gästgiveriernas sammanslagning. Postbönderna avskaffades och istället 
skulle posten transporteras med hästskjuts mellan gäst giverierna. När 
förordningen infördes i Skåne ritades denna karta över gästgivargårdar i 
Skåne, den så kallade Påsthålls Cartan. På bilden syns Malmö och Lund 
med kringliggande orter. De olika gäst giverierna har märkts ut med 
ritade dricksglas och det har antecknats hur långt bygget av gårdarna 
har kommit. Foto: Landsarkivet i Lund.
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Pendeln svänger igen

En pressad statsförvaltning
Under fredsperioden 1680–1700 hade Karl XI reformerat den centra la 
stats förvaltningen. För postens del var det främst inrättandet av över-
postdirektörs ämbetet som kom att påverka organisatio nen. Reformerna 
under 1600-talets slut ledde tillsammans med freden till att den svenska 
staten stod väl rustad när kriget bröt ut 1700, både ekonomiskt och 
militärt. Det har tidigare sagts att krigets inledande finansiering klarades 
helt utan externt kapital, och när det gäller truppernas kapacitet slog 
den karolinska armén snabbt tillbaka de anfallande fienderna under 
krigets första år.616

Det långa kriget innebar emellertid påfrestningar på centralförvalt-
ningen, främst av ekonomisk art. Trots det ändrades inledningsvis inte 
den finansiella förvaltningen, i första hand eftersom riksbanken genom 
lån kunde täcka kostnaderna för kriget.617 Efter hand slogs dock det 
statsfinansiella system som Karl XI etablerat sönder. De fasta stater som 
styrde statshushållningen byggde i grunden på att riket hade fred, och 
på grund av kriget lyckades Åkerhielm inte inrätta postbondestater över 
hela riket, trots idogt arbete i kansliet. Under tiden rubbades hela det 
ekonomiska systemet genom att medel som var indelade för att täcka 
olika utgifter gick till att betala kriget.618 I mångt och mycket var det 
1630-talets finansiella problem som åter dök upp, och även posten på-
verkades av de ansträngda statsfinanserna. Under slutet av 1600-talet 
hade den hierarkiska formen vuxit sig stark och en förändring av pos-
ten skulle innebära att organisationen på nytt lades ut på entreprenad. 
Hypotetiskt skulle ett sådant val från stats ledningens sida kunna bli en 
lös ning på de ekonomiska trångmålen.

I samband med krigsutbrottet lämnade kungen Sverige, och led-
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ningen av riket överläts åt de olika kollegierna som skulle sköta sina 
respektive verksam hets områden. Kungen själv förbehöll sig rätten att 
besluta i viktiga ärenden. Utmärkande är att rådet ställdes åt sidan 
bortsett från sin uppgift att i den så kallade defensionskommissionen 
leda hemmaförsvaret.619 Efter slaget vid Poltava 1709 fick rådet mer 
och mer formen av en regering och dess initiativ förmåga ökade. Delvis 
hade detta att göra med den allt mer ansträngda ekonomin, och för 
att lösa de akuta ekonomiska problemen genomförde Karl XII under 
1710-talet ett antal förändringar inom den centrala förvalt ningen.620

En av de mest omfattande reformerna var införandet av en förmögen-
hets beskattning 1713. Kungen försökte skrapa fram mer resurser till 
kriget genom att beskatta rikets invånare efter en viss procentsats.621 
En annan förändring var den nya kansliordningen från 1713, då kans-
liet delades i sex olika expeditioner som skiljdes från Kanslikollegium. 
Expeditio nerna var indelade efter sina sakområden och inte som tidi-
gare efter geografi. Vidare infördes nya förvaltningsorgan, bland annat 
kontributions ränteriet med ansvar för att förvalta de inkomster som 
förmögenhetsbeskatt ningen skulle ge. Kommers kollegiet bröts också ut 
ur kammarkollegiet och blev ett eget ämbetsverk. Sammantaget inne-
bar föränd ringarna under 1710-talet att nya ämbeten inrättades och 
att gamla gavs nya uppgifter. Utvecklingen påminner om när Karl XI 
satte den äldre kollegieorganisationen ur spel i samband med enväldets 
införande på 1680-talet.

Förändringarna under 1710-talet var ett försök att få en pressad 
stats förvaltning på fötter. De reformer som genomfördes var i första 
hand ett resultat av behovet att finansiera kriget. Men de byggde i flera 
fall också på utländska förebilder och reformprojekt.622 Stora nordiska 
kriget innebar mycket stora påfrestningar på samhället. Aldrig förr, eller 
senare, har en så stor del av det svenska samhället varit inriktad på att 
föra krig. Det är i detta läge postväsendets sista period i avhandlingen 
utspelar sig, och det är en viktig bakgrund till varför postorga nisationen 
förändrades som den gjorde under 1700-talets början. Från en period 
av klar hierarkisering kring sekelskiftet är det tydligt att pendeln åter 
svängde över mot mer entreprenad orienterade organisa tionsformer.

Efter Poltava försämrades den militära situationen för Sverige och 
vintern 1715 återstod endast ruiner av det baltiska väldet. Ryssarna hade 
ockuperat större delen av Finland, och de tyska och baltiska provin-
serna kon trol lerades av fienden. Det prekära militära läget påverkade 
också postförbind elserna. Under stormakts tidens många krig hade den 
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svenska utrikesposten vid flera tillfällen stoppats eftersom danskarna 
spärrade den svenska posten över Danmark till Hamburg. Hindren 
för utrikesposten hade ofta överkom mits genom olika innovativa lös-
ningar. Under danska kriget på 1640-talet gick till exempel en del post 
norrut längs Bottenvikens kust, vidare till Narva och sedan söderut till 
Hamburg.623 Efter att sjöposten mellan Ystad och Stralsund startades 
på 1680-talet blev problemen mindre och förbindelsen med utlandet 
kunde upprätt hållas mer regelbundet, trots krigets utbrott 1700.

Utlandsposten på entreprenad
Under 1715 hindrades postjakterna i Ystad av fiendens flottor på 
Östersjön, och Sverige stod utan regelbunden postförbindelse med 
utlandet. Det var därför högst nödvän digt att etablera en fungerande 
postlinje till Europa. Både för att hålla kontakten med kungen, som 
befann sig utomlands, och för att försäkra sig om tillgång till informa-
tion från omvärlden. Under stora nordiska kriget hade postproblemen 
tidigare lösts genom en sjöpost förbindelse från Göteborg. Stadens läge 
på västkusten gjorde det möjligt att ta sig förbi fiendens flottor som 
bevakade vattnen i Skagerrak och Kattegatt och sedan segla vidare ner 
till den europeiska kontinen ten där det fanns möjlighet att vidarebe-
fordra posten. Under 1709 hade till exempel båtar gått från Göteborg 
med post till floden Wesers mynning i Nordsjön. Likaså hade några av 
flottans fartyg seglat med brev från Göteborg till Holland under 1711. 
Gemensamt för dessa lösningar är att de var oregelbundna och verkar 
ha varit provisorier – posten hade transporterats när tillfälle gavs.624

Hösten 1715 försökte kanslikollegiet i Stockholm lösa den postala 
isoleringen på ett mer regelbundet vis. Överpostdirektören Henrik 
Bunge lyckades i oktober skicka ett brev till den svenske kommissarien 
Barthold Huswedel i Hamburg. I brevet skriver Bunge att utrikespos-
ten under den kommande vintern ska gå över Göteborg och ner till 
Holland och Amsterdam. Där ska köpmannen Adrian Werwer ta hand 
om breven och vidarebefordra dem med de lokala postnäten. I brevet 
beordras Huswedel att se till att statens korrespondenter skickar sina 
brev över Göteborg istället för Hamburg. Risken att breven ska snap-
pas upp av fienden är uppenbar, och Bunge skriver också att posten 
ska sändas innesluten i ”något litet kiärl eller annat paquet som kan 
godtfinnas, så at man intet kan märcka någet bref däruthi hware”.625

I december 1715 återkom Karl XII till Sverige och från sitt hög-
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kvarter i Ystad engagerade han sig omedelbart i postfrågorna. Över-
postdirektörens förslag i brevet till Huswedel verkar inte ha realiserats, 
landet hotades av informationsmässig isolation om inte utrikesposten 
kunde komma fram. Situationen var besvärlig och förmodligen var 
kungen bekant med de tidigare försöken att skicka post med båt från 
Göteborg. I ett brev till guvernören i Göteborg, Carl Gustaf Mör-
ner, föreslog kungen därför en postlinje till Amsterdam. Uppdraget 
att starta den gavs till postinspektorn i Göteborg, vilken guvernören 
skulle instruera.626 Av riks registraturet att döma kom kungen på andra 
tankar redan samma dag. Ytterligare ett brev till Mörner är daterat den 
16 december.627 I det brevet ges Mörner istället i uppdrag att försöka 
hitta någon privatperson som kan ta på sig driften av en postlinje till 
Amsterdam. Kungen skriver:

Såsom wij finna nödigt at inrätta den utrikes posten ifrån Götheborg 
på Holland, och därhos hålla före sådant bäst skola låta sig giöra ige-
nom någon privat persons försorg för postjackternas utredning och 
affärdande; altså är härmed til eder wår nådiga befallning, at i med 
någon i Götheborg söka at träffa et arrende contract, medelst hwilkat 
samma person mot wissa honom förunta wilkor och förmåner sig 
påtager Postjackterna at utreda och åtminstone en hwar wecka at af-
färda til Holland.628

Kungens båda skrivelser till Mörner exemplifierar var och en de två olika 
typer av organisationsform för posten som den här under sökningen 
handlar om.

I sitt första brev vill kungen att det ordinarie postväsendet ska ha 
hand om postlinjen till Amsterdam – en lösning inom den etablerade 
hierarkin. Utrikesposten skulle enligt detta förslag administreras av 
post inspektorn i Göteborg, alltså den kunglige postmästaren i staden. 
En sådan orga ni sations form skulle ha inlemmats i den ordinarie post-
organisationen. Personalen hade förmodligen anställts av posten och 
hela utrustningen av postjakter och planeringen hade genomförts inom 
postens organisation. Med tanke på att erfarenheter fanns från den re-
gelbundna postjakttrafiken i Ystad framstår det som ett rimligt förslag.

Det andra brevet föreslår däremot en helt annan organisationsform. 
Kungen förordar här en entreprenadbaserad postlinje till Amsterdam, 
där någon privat per son ska ha hand om verksamheten, och skriver 
att det ska tecknas ett arrendekontrakt med intresserade personer. 
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Detta skulle innebära en post verksamhet helt utanför det etablerade 
postväsen det. Kungen menar att denna entreprenadlösning är den som 
”bäst skola låta sig giöra”.629 

De två organisationsformerna hierarki och entreprenad ställs här mot 
var andra och det är påtagligt att de båda alternativen varit aktuella för 
kungen och de rådgivare som påverkat honom. Kungens brev bekräftar 
de tendenser som under sökningen hittills har visat, nämligen att både 
hierarkiska och entre prenad  mässiga lösningar på postens organisation 
var reella alternativ under postens första hundra år. Speciellt när det 
gäller perioden under det karolinska enväldet är det förvånande att 
kungen i sina brev från 1715 kan förespråka två så diametralt olika 
organisa tionsformer för statens post verk samhet. Den gängse bilden 
i den tidigare forskningen är att den svenska staten under slutet av 
1600-talet utvecklades till en hårt kontrolle rande och centraliserad 
regim.630 Tydligen kunde den centrala statliga administrationen ha ett 
väldigt pragmatiskt förhållande till hur olika verksamheter organisera-
des. I det fall det ansågs gynna staten kunde privata intressen mycket 
väl få hand om statlig verksamhet.

Forskningen har hittills inte intresserat sig för denna dynamik i spe-
ciellt stor omfattning. De studier som har gjorts har behandlat äldre 
tidsperioder än det karolinska enväldet, och vidare forskning i ämnet 
skulle betydligt öka vår förståelse för hur den svenska staten fungerade 
runt sekelskiftet 1700.631 Det finns nämligen flera prov på att staten 
också under enväldet valde att använda privata entreprenörer för att 
ordna sin verksamhet. Åter kan militären tjäna som exempel. Som 
redogjorts för tidigare byggdes de europeiska staternas arméer under 
1630-talet till stor del upp genom privata krigsentreprenörers försorg. 
Efter 1700 bestod de flesta arméerna istället av inhemska utskrivna 
trupper, kontrollerade genom hierarkiska statliga organisationer.632 Den 
svenska krigs makten har i samman hanget framställts som en arketyp, 
men även där fanns det fortsatta inslag av privata organisationsformer. 
Över ståthållaren i Stock holm, Gustaf Adam Taube, gav till exempel 
i december 1716 ut en tryckt för ordning om flottans proviantering, 
vilken skulle läggas ut på entreprenad:

på lika sätt som för innevarande år igenom vist folck emot vissa vilkor 
ut-proviantera Örlogs Flottan i Carls Crona och Stockholm samt Giö-
teborgske Escadrerne. […] [D]e Entrepreneurer, som för innevarande 
år försedt Stockholmske Escadren med nödig proviant sig redan för-
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klarat wara sinnade at jembwähl åtaga sig Escadrens Ut-proviantering 
för instundande åhr!633

Gustaf Adam Taube skriver att privata entreprenörer har haft hand om 
provianteringen av flottan redan under det föregående året, och att 
dessa kan tänka sig att fortsätta också under 1716. Liksom i kungens 
brev till guvernör Mörner är det en entreprenad som förordas, och 
likheterna med kungens förslag kring post förbindelsen från Göteborg 
är uppenbara.634

När det gäller kungens order till Carl Gustaf Mörner anmälde under 
våren 1716 åtta köpmän i Göteborg, eller ”entrepreneurer” som de 
kom att kallas, intresse för att starta postlinjen.635 De åtta satte sam-
man ett projekt för hur posttrafiken till Amsterdam skulle kunna skö-
tas och guvernören vidarebeford rade projektet och ett memorial från 
entreprenörerna till kungen. I sitt brev skriver Mörne: ”Underskrefne 
Entreprenneurer sig antagande til Postfartens inrättande”.636 Enligt 
guvernören har de vissa önskemål och villkor som de skulle vilja ha 
kungens privilegium på. I entreprenörernas memorial står det: 

För den stoora omkostnad som där til anfordras för will wij undfå 
Hans May:tss nådige approbation öfwer de puncter som wij här hoss 
i underdånighet bifogar hwilka återgifwa hwad oss åligga att giöra, och 
hwad hwillkor wij nödvändigst måste hafwa om wärcket skall komma 
i behörigt skick.637

Kungen godkände större delen av entreprenörernas önskemål och efter 
en dryg månad utfärdades en konfirmation på hela projektet. Konfir-
mationsbrevet har formen av en kunglig förordning och trycktes för 
att kunna spridas. Det består av elva punkter och reglerar i detalj hur 
posttrafiken ska fungera mellan Göteborg och Amsterdam. Huvud-
punkten i kungens bekräftelse är att entreprenörerna ges fullt ansvar för 
postlinjen, såväl organisatoriskt som ekonomiskt. De ska bland annat 
stå för alla kostnader som kan uppkomma i samband med posttrafiken:

Entreprenneurerne öfwertaga sig alla Omkostningar och Casus For-
tunos [oväntade händelser eller kostnader], sampt draga all möijelig 
Försorg om Brefwens Säkerhet så at man intet uti oträngt måhl låter 
försänkia dem utan när högsta Nöden det fordrar och Post Jachten 
intet kan undgå af fienden att blifwa upbracht.638
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I första punkten sägs vidare att det ska användas fyra postjakter och 
att en av dem ska lämna Göteborg var tionde dag, om vädret tillåter. 
Konfirmations brevet för också samman den privata postlinjen med det 
ordinarie post väsendet. I den elfte punkten beordras överpostdirektören 
att assistera entre prenörerna och informera landets postmästare om hur 
de ska använda sig av postförbindelsen till Amsterdam. I ett cirkulär 
vidare befordrade Henrik Bunge informationen, bland annat genom att 
låta trycka ett extrakt av kungens konfirmations brev och distribuera 
det till landets post kontor.639

Entreprenörerna fick också tillstånd att öppna ett eget postkontor i 
Göteborg. Vid kontoret skulle de expediera den utrikes posten och de 
tilläts ta ut porto för breven på 20 öre silvermynt per lod, eller mot-
svarande summa i andra mynt. Detta gällde även fribreven, som om 
de skickades med postjak terna skulle betalas av avsändaren. Med tanke 
på de fortsatta problemen för posten att få betalt för alla sina brev var 
detta en viktig punkt för entreprenö rerna, i synnerhet som det i kon-
firmationsbrevet försäkrades att det statliga postväsendet skulle betala 
utrikesportot för kungens och förvaltningens brev.640 Utbetalningen 
skulle ske efter att entreprenörerna en gång i kvartalet lämnat in en 
räkning på antalet fribrev:

För alle Kongl. May:ts des Cantseliers och Collegiers, sampt Ministrers 
Bref bethalas Uthrikes Porto effter Taxan. Och som herr Geheime 
Rådet Baron Görtz har försäkrat att denna omkostnaden skall förnöi-
jas af Kongl. General Påst-Contoiret; Så anhålla Entreprenneurerne 
Underdånigst om hans May:ts Nådige Ordres till Kongl. Cantsselie 
Collegium eller Öfwer Directeuren af Påsten att när entreprenneurerne 
hwart 4:dels Åhr insända deras Verificerade Räkningar på Porto, det 
de sådant straxt betahla.641

I punkten om fribrevens betalning nämns geheimerådet Georg Hein-
rich von Görtz. Från 1715 var den svenska ekonomiska politiken in-
fluerad av den tyske baronen, som hade kommit i svensk tjänst efter 
att tidigare varit chef för finansförvaltningen i hertigdö met Holstein-
Gottorp. Görtz blev snabbt en av Karl XII:s närmaste rådgivare och 
har kallats för kungens försteminister under perioden 1716–1718.642 
Hans viktigaste uppgift var att utforma den ekono miska politiken och 
säkerställa finansieringen av kriget. Det var framförallt Görtz som kom 
med förslag till hur den akuta bristen på pengar kunde lösas. 
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Görtz huvud sakliga plan för att skaffa pengar åt staten var att ordna 
ett stort svenskt obligationslån i Holland. På börsen i Amsterdam skulle 
svenska obligationer säljas för att generera pengar åt den svenska staten. 
Intresset för obligationerna var dock klent. Varken utländska investerare 
eller privatpersoner inom riket visade något större intresse för affären, 
för modligen för att det var den redan skamfilade svenska staten som 
stod som säkerhet för lånet. Hela lösningen krävde att privatpersoner, 
helst likvida köpmän, gick in med pengar och handlade obligationer. 
När så inte skedde misslyckades försöket. Görtz använde istället obli-
gationerna för att betala tillbaka statens lån och lyckades på det viset 
bli av med en del av den skenande statsskulden.643 

Den ekonomiska politiken under Görtz skiljde sig radikalt från de 
system som hade byggts upp tidigare. Skillnaderna tangerar de problem 
som undersöks här, nämligen frågan om entreprenad eller hierarki. Den 
tidigare politiken var präglad av en tydligt hierarkisk lösning, medan 
Görtz stora obligationslån var beroende av privat kapital. För att lånet 
skulle bli verklighet krävdes att enskilda per soner och kapitalstarka grup-
per i samhället sköt till pengar. Det hela på minner om hur den svenska 
krigsekonomin fungerade vid mitten av 1600-talet, då privata kredito-
rer var de som stod bakom finansieringen av statens krig. Görtz planer 
och den förändring som den ekonomiska politiken genomgick under 
1710-talet är därför en återgång till ett äldre finansieringssystem. Görtz 
har ut tryckligen varit med och utformat avtalet med postentreprenörerna i 
Göte borg. I det tryckta konfirmationsbrevet garanterar baronen att staten, 
genom postväsendet, ska gå in och betala portot för de statliga breven.

Till största delen rör konfirmationsbrevet de praktiska förehavan-
dena med postlinjen. Karl XII hade nämligen avslagit ett antal önske-
mål från entreprenö rerna. Deras projekt är bara delvis bevarat, men 
vi kan rekonstruera innehållet med hjälp av kungens svar. Den 23 juli 
skickade Karl XII ett brev till guvernör Mörner där han bekräftade 
entreprenörernas avtal på postlinjen: ”hafwandes wi i nåder samtykt 
til största delen af bm:te willkor”.644 

Ett av de önskemål som kungen inte godkände var att portot skulle 
betalas i silver pengar. Kungen skriver: ”hwad brefportot beträffar göra 
ingen åtskillnad låta nöga sig med sådant Kongl. Mynt, som här i 
rijket är gångbart”.645 Önske målet hänger förmodligen samman med 
produktionen av nödmynt som på börjats i Sverige vid den här tiden. 
Efter Poltava beslutade kungen att producera extra kopparplåtar för att 
stärka statens kassa. Senare innebar den ekonomiska politiken regelrätt 
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produktion av nödmynt, varav det första, kallat ”kronan”, lanserades 
under våren 1716.646 Ett annat önskemål från entreprenö rerna som 
kungen avslog var att de skulle få ensamrätt på införseln av spunnen 
tobak till svenska hamnar.

Vidare avslogs deras önskan om frihet från reglerna i den svenska 
kapar förordningen från 1715. I den stadgades stränga regler för vilka 
papper som alla fartyg, både svenska och utländska, skulle ha med sig 
för att slippa undan de statligt bemyndigade kaparna, och entreprenö-
rerna hoppades att ett undan tag från kaparordningen skulle förenkla 
administrationen av postjakterna.647

Entreprenörerna hade således avsett att tjäna pengar på posttrafiken 
genom diverse sidoverksamheter. Trots att kungen avslog flera viktiga 
krav påtog de sig driften, förmodligen räknade de med att göra en del 
pengar på trafiken i alla fall. Det kan exempelvis ha handlat om att 
frakta gods och varor på fartygen när de gick med posten. Hursomhelst 
kom postlinjen igång ganska omgående, vilket talar för att entreprenö-
rerna hade de organisatoriska och ekonomiska muskler som krävdes 
för företaget. Vi vet att postjakterna mellan Göteborg och Amsterdam 
började segla redan under sensommaren 1716. Belägg finns i några av 
de handskrivna tidningar som gavs ut i Stockholm under 1716. I ett 
nummer från den 9 augusti 1716 omtalas postlinjen:

Wåra Entrepreneurer hafwa med een Fahrkost ifrån Hålland bekom-
mit een anseenlig hoope breff, dock läre dhe som förliudes wara tä-
mel. Gambla och föga några yngre än af Junij månad, altså icke något 
särdehles af innehåld.648

Skribenten beklagar sig över att nyheterna från Holland var gamla, 
förmodligen eftersom Sverige varit avskuret från fungerande postför-
bindelser med utlandet. Vi vet inte heller hur länge postjakten hade 
varit på väg till Göteborg, eller hur besvärlig resan hade varit, med 
tanke på det pågående kriget. Ett annat belägg för att entreprenörerna 
organiserade postlinjen enligt den intention om regelbundenhet som 
kungen hade är en notis i samma tidning från den 6 september. Då 
sägs att det hade ”arriverad ifrån Amsterdam een af dhe ordinaire Post 
jagter”.649 Alltså att posten ankommit med en postjakt enligt ett regel-
bundet schema. I det nämnda fallet var det dock ingen post med på 
båten, eftersom en dansk kapare hade bordat fartyget varpå kaptenen 
på postjakten hade ”kastat heela påst wäskan i Siön”.650
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Entreprenörernas postlinje fungerade under större delen av hösten 
1716. Av någon anledning var kungen dock inte nöjd med arrange-
manget, och i november 1716 upphävdes kontraktet. I ett brev till 
guvernör Mörner den 6 november skriver kungen att entreprenörerna 
”i åtskilligie delar felat, så at man därföre nödigt funnit bm:te cont-
ract upphäft hwara, och om brefförandet annorlunda förordna”.651 
Vari entreprenörerna har felat säger inte kungen något om. Efter att 
kontraktet hade upphävts inleddes en omfattande skriftväx ling mellan 
entre prenörerna, kungen och kanslikollegiet. Kungen ville att entrepre-
nörerna skulle inkomma med en redovisning för postlinjens ekonomi. 
Någon sådan skickades inte in förrän kanslikollegiet i oktober 1718 
hotade med vite på 200 dsm. om inte redovisningen sändes in till 
staten.652 Av redovisningen framgår att post trafiken mellan Göteborg 
och Amsterdam pågick mellan den 23 juli och den 19 november 1716 
och att entreprenörerna sammanlagt gjorde ett överskott på 1 511 dsm. 
Redovisningen ledde till en tvist om vem som skulle ha del i vinsten 
och huruvida entreprenörerna hade någon skuld till staten. Oenighe-
ten slutade inte förrän 1721 då det beslutades att entreprenörerna inte 
behövde betala några pengar till staten.653 

På vilket sätt utrikesposten skulle skickas, istället för med båt till 
Amsterdam, framgår inte av kungens order att upphäva kontraktet. 
Eventuellt har möjlighe terna att an vända sjöposten från Ystad på nytt 
öppnats, och om det gick att frakta post från Skåne till Svenska Pom-
merns kust torde det ha varit effektivare än att ta vägen via Göteborg. 
Möjligheten att segla på Östersjön kan hänga samman med att Ryssland 
hösten 1716 ställde in planerna på ett gemen samt rysk-danskt anfall 
mot Skåne. Denna oenighet bland Sveriges fiender ledde till att det 
direkta invasionshotet skingrades och i samband med detta kan den 
postala in ringningen ha brutits.654

Den privata postlinjen mellan Göteborg och Amsterdam visar hur 
posten kunde organiseras via entreprenad. Postlinjen 1716 var dess-
utom speciell så till vida att endast en del av posten lades i händerna 
på privata entre prenörer. Arrangemanget kan liknas vid när de lokala 
postkontoren tidigare arrenderades ut till postmästarna. Ordnandet 
av postför bindelsen till Amster dam påverkade inte det inrikes postvä-
sendet, som fortsatte att vara organiserat enligt den hierarkiska modell 
som växt fram under slutet av 1600-talet. 

Postlinjen 1716 är dessutom ett exempel på hur staten genom att 
låta privata entreprenörer ordna posten slapp betala för postförbindel-
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sen. I början av 1699 utredde kanslikollegiet möjligheten att starta en 
sjöpostförbindelse mellan Stockholm och Riga. Åkerhielm argumente-
rade då för att linjen riskerade att bli olönsam, eftersom det inte skulle 
finnas några varor som kunde finansiera den.655 Eventuellt har detta 
legat bakom att staten drog sig för att på egen hand ordna en sjöpost 
till Amsterdam 1716.

Det var ett ganska omfattande företag att starta postlinjen, och 
med tanke på kriget var det dessutom högst osäkert om posten skulle 
komma fram. Risken för att fartygen skulle hindras av fienden var 
över hängande, och åtminstone en av postjakterna föll offer för danska 
kapare. Organisationsfor men som kungen och hans rådgivare valde är 
ytterligare ett belägg för att entreprenad var ett högst levande alternativ 
1716. Liksom tidigare har visats sorterade inte den svenska staten bort 
det privata alternativet när det gällde att ordna den statliga verksamheten. 

Till hierarkins försvar
En tänkbar anledning till att Karl XII abrupt avslutade kontraktet med 
postentreprenörerna i Göteborg är att det fanns ett växande missnöje 
med att privat personer drev statens verksamhet. En sådan inställning 
förekom inom post väsendets högsta ledning under perioden och hade 
sin bakgrund i den allmänna eko nomiska politiken under krigets slut-
skede. Överpost direktören Henrik Bunge var exempelvis motståndare 
till privata entreprenörer inom posten, en åsikt han förde fram i ett 
brev 1716, varom mer senare.656 

Från det att stora nordiska kriget bröt ut 1700 var den svenska po-
litiken inställd på att finansiera kriget. Intill Poltava 1709 nyttjades till 
största delen de administrativa system som hade byggts upp under den 
långa fredsperio den 1680–1700. Statens ekonomi hade då formats i 
riktning mot vad som kan kallas statskapitalism. Huvudinfluensen var 
den tyska kameralismen, som satte staten i centrum och syftade till att 
öka produktiviteten inom riket för att samla större resurser i händerna 
på kungen och riksstyrelsen. Den kameralistiska teorin, för svensk del 
främst studerad av Stellan Dahlgren, inne bar att det politiska och det 
ekonomiska vävdes samman till en enhet.657 Den svenska statens ekonomi 
var betydligt mer centra liserad än vad som var fallet i övriga Europa.658 
Statens möjlighe ter att utnyttja rikets resurser var stora i Sverige. Ett 
exempel är den nya fältarmé som på relativt kort tid rekryterades efter 
Poltava. De inarbetade administrativa systemen klarade av att stampa 
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fram en ny armé, trots de redan stora påfrestningarna. Samtidigt blev 
det ekonomiska läget allt mer ansträngt och perioden från 1709 till 
1718 karaktä riserades av olika idéer och uppslag som syftade till att öka 
inkomsterna till staten eller på annat sätt finansiera kriget.

Även posten har varit uppe till diskussion när det gällde att förstärka 
statskassan under 1710-talet. Georg Heinrich von Görtz hade som 
nämnts varit inblandad i utformningen av postentreprenörernas arren-
deavtal. Han var helt inriktad på att det privata entreprenadalternativet 
kunde skaffa pengar åt stats kassan, och han hade även funderat på att 
inkorporera postväsendet i sina planer. Görtz träffade överpostdirektören 
Henrik Bunge i Göteborg somma ren 1716 och förhörde sig om möj-
ligheterna att på nytt arrendera ut hela postväsendet. Möjligen disku-
terade de två den då pågående privata postlinjen mellan Göteborg och 
Amsterdam och däri kan Görtz ha sett en möjlighet att skaffa kontanter 
till staten genom en ny utarrendering. Bunge redogjorde för mötet i 
en skrivelse till ombudsrådet Ludvig Fahlström, som vid tidpunkten 
vistades hos kungen i Skåne. Skrivelsen var av allt att döma avsedd att 
via Fahlström påverka kungens beslut om posten.659 Bunge skriver:

Af det tillfälle at H: geheim Rådet Baron Görtz vid min wistelse uthi 
Giöteborg, mig frågade om postväsendet här i Sverige och hvad det 
kunde indraga, samt om intet göreligit woro det at förarrendera.660

Överpostdirektören framstår i brevet som en svuren motståndare till 
alla arrendelösningar. Han positionerar sig som en stark försvarare av 
den statliga hierarkin och argumenterar för sin sak. Han inleder med att 
kort sammanfatta postens ekonomi, som enligt honom har växt kraftigt 
sedan 1680-talet. Kriget har dock påverkat posten mycket negativt och 
dess omsättning har ”numera så aftagit, sedan en del Provincer råkat i 
fiendens händer”.661 Enligt Bunge har inkomsterna minskat från 114 
224 dsm. under 1708 till endast 46 333 dsm. under det senaste året. 
Möjlig heten att arrendera bort postväsendet är därför utesluten enligt 
överpostdirek tören:

Häraf behagar högvälborne H: Baron och ombudsrådet […] se post-
väsendets rätta tilstånd och tillijka inhämta huru ogiörligt det är att 
förarrendera detsamma, sedan utgiften är större än inkomsten.662
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Bunge talar naturligtvis i egen sak när han propagerar för att posten 
ska stanna under staten. Han är rimligen rädd om sitt jobb. Trots det 
anser jag att hans synpunkter avspeglar en hållning inom den högsta 
postledningen. Postväsendet hade, liksom andra delar av statsförvalt-
ningen, efter sekelskiftet 1700 börjat utvecklas till ett statligt ämbetsverk. 
Karl XI:s förvaltningsreformer innebar förutom en förändring av själva 
formen också en tydlig byråkratisering. En typ av ämbetsmannaroll 
som inte funnits tidigare växte fram.663 Det är rimligt att anta att detta 
också påverkade posten. 

Bunges försvar för hierarkin är välartikulerat och han bifogar en 
promemoria till sitt brev där han redogör för de hinder som finns för 
ett arrende. Först och främst finns posten till för att breven snabbt ska 
kunna skickas runt i riket, och ”om wärket bortarrenderes och förvalt-
ningen däraf updrogos privatis skulle de, för sin beqvämlighet, ofta 
försumma det som til Postens snälla befordran länder”.664 Posten skulle 
alltså avsevärt försämras om den lades i privata händer. 

Bunge pekar även på hur mycket det kostar att driva postväsendet. 
Post bönderna får mellan 2 och 3 öre per mil i ersättning av staten 
medan bönder na under en arrendator skulle kräva ”6 öre D: smt mijlen 
efter giästgifvar ordning  en, hvilket skulle istället för 9000 D: smt kosta 
30000 D: smt”.665 Dessutom säger Bunge att många av postkontoren 
inte kan bära sig, utan skulle bli en ren förlustaff är för arrendatorn:

Nykiöpings, Jönkiöpings, Wexio, Calmare, Halmstads, Gefle och Uhmå 
Postcontoir, kan ingen arendera, medan dhe på några åhr intet hafva 
importerat så mycket som til Postens underhållande.666

Överpostdirektören hävdar också att det kan bli problem för fribreven 
om det är privatpersoner som ska sköta posten. Arrendatorn skulle 
prioritera de brev han fick betalt för och staten skulle därför tvingas 
avsätta pengar för att skicka sin post. ”Skulle frijbrefen afskaffas, så måste 
ändå en wiss Summa penningar anordnas till deras betalande”.667 Alltså 
samma lösning för fribrevens betalning som Görtz hade garanterat i 
konfirmationsbrevet för entreprenörerna i Göteborg. Samma problem 
gäller enligt Bunge för själva ledningen av posten. Det är enligt över-
postdirektören nödvändigt att posten sköts från postkontoret i Stock-
holm så att förordningarna och taxebestämmelserna kan hållas efter. 

Henrik Bunge motsatte sig alltså å det kraftigaste ett nytt post arrende. 
Upp slaget till ett sådant verkar ha väckts av baron Görtz vid ett möte 
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mellan de båda i Göteborg. Bunges huvudargument för att posten inte 
ska utarrende ras kan sammanfattas i två punkter. Den första gäller 
postens ekonomi. Det på gående kriget hade inneburit att postväsen-
det inte längre inbringade speciellt mycket pengar, och det skulle bli 
en förlustaffär för arrendatorn att driva många av postkontoren. Vem 
skulle vilja ta över en verksamhet som går med förlust? 

Den andra punkten rör posten som samhällsfunktion. Bunge för 
här fram ståndpunkten att posten är till för användarna, alltså de som 
skickar brev. Enligt Bunge skulle postväsendet tappa i förtroende om 
det arrenderades bort, samtidigt som själva verksamheten skulle bli 
sämre. Detta argument knyter an till de åsikter som fördes fram redan 
på riksdagen 1675 och gällde postens legitimitet. Förhållningssättet 
är intressant eftersom det tyder på att posten blivit allt mer fastrotad i 
den statliga hierarkiska organisations formen. Att lyfta ut postväsendet 
därifrån och ge det till en privat arrendator gick emot den bild som 
skapats av rikets postverksamhet. Det är denna bild som den hierarkiske 
överpostdirektören försvarar i sin skrivelse till Fahl ström. Han avslutar 
med att hävda att ett postarrende skulle leda till

at hela värket torde råka uti Största Confusion och villervalla, hvilken 
man sedan på några åhrs tijd intet torde Kunna reparera, correspon-
densen giöras osäker och wärket förlora sin credit och förfalla.668

Baron Görtz förfrågan om att arrendera bort posten har vad vi vet inte 
utretts på allvar. Det är möjligt att överpostdirektörens kraftiga försvar 
för den statliga hierarkin har förts fram till kungen och fått avsedd 
effekt. Det är dessutom möjligt att Bunge och, får vi anta, postled-
ningen som sådan påverkat att kontraktet med postentreprenörerna i 
Göteborg upphävdes. Om vi tolkar Bunges skrivelse och promemoria 
som ett försvar för hierarkin har det legat i postledningens intresse att 
avskaffa de privata entreprenörernas postlinje till Amsterdam och låta 
postväsendet ta över driften.

Ett nytt postsystem
Något nytt arrende eller någon större förändring av postväsendets or-
ganisation genomfördes alltså inte under 1716. Postentreprenörernas 
linje till Amsterdam lades istället ned och postorganisationen framstår 
som fast i sin hierarki. Tanken på att omforma den svenska posten fö-
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refaller dock ha funnits kvar hos kungen och hans närmaste rådgivare. 
En förändring genomfördes den 10 februari 1718 då förordningen om 
gästgiverierna och postväsendets samman fogande utgavs.669 Av de or-
ganisatoriska ändringar som den svenska posten genom gick under sina 
första hundra år är detta den mest genomgripande. Med för ord ningen 
1718 infördes ett helt nytt postsystem och den gamla postbonde inst i-
tutionen ställdes åt sidan. Förordningen har undersökts av både Teodor 
Holm och Nils Forssell, men båda avfärdar den som dåligt förberedd 
och ser den som ett intermezzo i postens historia. Forssell kallar den 
till exempel ”föga genomtänkt till sina praktiska konsekvenser”.670

I postordningen 1718 avskaffades systemet med bönder som 
transporte rade posten. Istället skulle breven fraktas mellan landets 
gästgiverier av anställda postiljoner. I förordningen har kungen därför 
”förordnat at alla Gästgifware Gårdar blifwa tillika Posthåll; hwilka 
fördelas uti Ombyten skifte och Landskiften”.671 Postverksamheten 
flyttades från de befintliga postkontoren till gästgiverierna. De kall-
lades för posthåll och delades in i ombyten, skiften och landsskiften. 
I varje län skulle ett landsskifte anläggas, undantaget i Stockholm där 
det skulle finnas ett norr och ett söder om staden. Vid ombyten skulle 
hästarna bytas ut, och vid skiften och landsskiften byttes både hästar 
och vagnar. De som förestod skiften kallades för postmästare och vid 
landsskiftena skulle det tillsättas en landspostmästare. Den senare fick 
ansvar för alla posthåll inom sitt område, vilket sträckte sig till nästa 
landsskifte.

För att befordra breven fastslogs i förordningen sex olika typer av 
post: ”en Paquet-Post en ständig Post en Ryttare-Post en Ränn-Post 
en Rid-Post och en Extra-Post”.672 Typerna gavs olika uppgifter och 
rangordnades efter hur snabbt de gick. Den ständiga posten motsvarar 
det som tidigare hade varit de ordinarie postbuden och skulle rida med 
en hastighet på mellan 45 och 60 minuter per mil, medan rännposten 
fick mellan 30 och 45 minuter på sig per mil. De angivna hastigheterna 
motsvarande dock inte verkligheten. Innan vägnätet för bättrades i slu-
tet av 1700-talet låg postens genomsnittshastighet på mellan tre och 
sju kilometer per timme. Endast undantagsvis var hastigheten högre 
än tio kilometer per timme.673 För den snabbaste posten, ryttarposten, 
stadgades dessutom ingen minimihastighet utan postryttaren förvänta-
des färdas så snabbt som möjligt. Speciella postiljoner skulle anställas 
för att transportera breven, och för att markera att de var statens och 
kungens postryttare skulle de vara klädda i likadana uniformer. Nog-
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granna regler för klädernas utseende finns i förordningen, som också 
säger att staten vart tredje år ska bekosta nya uniformer åt postiljonerna:

Til Postilloner antagas så många friske och Dugelige gåssar som kunna 
behöfwas […] låtandes Kongl. May:t på des omkostnad hwart tredie åhr 
med nya Liverier bekläda berörde antal af Postilloner, hwilkas Råckar 
blifwa ofwan gula med blått Bon underfodrade kanterna infattade med 
snören af blått och gult garn och knapparna gutne af messing. Deras kar-
puser gula med blått bon fodrade men snibben gul under och blå ofwan. 
Stöflorne blifwa af smorläder utan kragar med Sporrar och knäremmar.674

Postordningen från 1718 införde således ett helt nytt sätt att hantera 
den inrikes posten. Från att tidigare varit uppbyggd kring ett indelt 
system där bönderna utförde uppgifter åt staten övergick posten till 
en organisationsform som byggde på anställd personal. Detta visas yt-
terligare av att den nya postorganisationen kombinerades med ett sam-
färdselsystem, byggt på så kallad postskjuts. I förordningen reglerades 
hur passagerartrafik skulle organiseras inom riket. Det skulle nämligen 
bli möjligt att åka med som passagerare på postvagnen, och en stor del 
av förordningen reglerade hur denna trafik skulle gå till. De personer 
som ville åka med paketposten skulle

sig förut angifwa på Post-huset och då straxt betala frachten för hela 
wägen dit han sig ärnat nemligen Sex öre Silfwermynt för hwar person 
jemväl för barn. […] Uti Paquet-Wagnen kunna fortskaffas Tre perso-
ner och der jemte Saker af Siuhundrade Ottatijo Skålpunds wigt.675

Om det fanns fler passagerare än vad som fick plats på vagnen skulle 
gästgivaren sätta in extra vagnar. Bagage betalades efter hur mycket det 
vägde och den som först bokade plats fick också det ”[f ]örnämste sätet 
i Wagnen”.676 För att passagerartrafiken skulle komma igång ordent-
ligt skulle staten stå för kostnaden för att tillverka postvagnarna. När 
det gällde avgiften för resan gavs noggranna instruktioner. Betalning 
skulle ske innan resan anträddes och inkomsten skulle fördelas bland 
alla inblandade funktionärer. Priset base rades på hur många hästar som 
nyttjades och vilken av de olika posterna som passa gerarna åkte med:

Den resande betalar innan han afgår hästlegan till Posthållaren som 
afdrager sin deel och strax lefwererar det öfrige til ägaren af hästen. 
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Sammaledes gifwer Posthållaren i följe af uträkningen til Postillonen, 
innan han med den resande fahr utur gården fyra öre Silfwemynt 
milen för Ryttare- och Ränn-Posten; Men på de öfrige Posterne Twå 
öre Silf.mynt milen hwilka penningar tagas af Posthållarens andel.677

Det här något komplicerade betalningsförfarandet hänger samman med 
själva grundtanken i förordningen 1718. Rikets gästgivare fick ensamrätt 
på skjutsningsverksamheten, och det var enligt post ordningen förbju-
det att anlita annan skjuts än gästgivarnas – den som gjorde så skulle 
straffas med böter på upp till 50 dsm. Genom att all skjuts verksamhet 
lades på gästgiverierna skulle dessa, genom att ta betalt av de resande, 
få så mycket pengar över att gästgiveriverksamheten kunde bära sig 
själv och föda postmästaren. Postmästarna skulle inte få någon lön 
från staten utan leva på in täkterna från gästgiveriet och skjutsningen. 
På så vis skulle staten kunna behålla hela portoinkomsten samtidigt 
som gästgivarna gavs möjlighet att dra in pengar till sin försörjning. 
I ingressen till förordningen heter det att den infördes ”til Gästgif-
weriernes så mycket bättre upkomst”.678 Staten för behöll sig förutom 
portot också inkomsterna från den ständiga posten och paketposten. 
De övriga avgifterna skulle direkt tillfalla posthållaren. 

Postsystemet som infördes 1718 är en märklig blandning mellan 
hierarki och entreprenad. Själva posten låg fortfarande under statens 
kontroll. För ord ningen nämner inte den högsta postledningen men 
det verkar som att över post direktören skulle finnas kvar och att den 
ledningsstruktur som fanns skulle stanna under staten. Texten som 
berör gästgiverierna är däremot tydligt entreprenad orienterad och 
fastslår att personalen inom organisationen själva ska dra in pengar till 
sin försörjning. Det påminner till del om hur posten fungerade under 
första halvan av 1600-talet, då de lokala postmästarna inte fick någon 
lön utan levde på de pengar som kontoret drog in i porto. I Karl XII:s 
förordning är det hierarkiska postväsendet villkorat av att gästgiveri- 
och skjutsverksamheten fungerar. Om inte gästgivaren kan klara sig 
kommer inte heller postsystemet att fungera. 

En blandning av de båda alternativen entreprenad och hierarki har 
flera fördelar för staten, framförallt möjligheten att undgå i stort sett 
alla transak tionskostna der. Genom postordningen 1718 slapp staten 
både produktions kostnader och transaktionskostnader för driften av 
posten. Kostnaderna hamnade istället på de enskilda gästgivarna, och 
hela upplägget gör att varken opportunism, tillgångsspecificitet eller 
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transaktionsfre kvens blir något bekymmer för staten. Om postordningen 
införs som planerat kommer de ekonomiska organisationsproblemen 
att ligga utanför statens kontroll, i positiv bemärkelse.

Faktum är att idéer om att organisera passagerartrafik med post-
skjutsar i Sverige hade diskuterats redan under 1600-talet. I postord-
ningen 1673 handlade den femtonde punkten om passagerartrafik. 
Karl XI undrade där ”[h]uru resande personer så här i Rijket och des 
underliggiande Provincier, som på andre fremmande orter måge med 
Postwagnar eller Postilioner i deras förehafwande resa fort komma”.679 
Förslag härtill skulle utredas och en förordning i ärendet ges ut, enligt 
postordningen. Någon förordning gavs dock inte ut och frågan fick 
vila ett antal år. Saken nämns på nytt i kungens resolution från den 17 
mars 1685, där postens organisation i Skåne diskuteras. Den tidigare 
danska posten hade som nämnts integrerats med det svenska post vä-
sendet efter 1658, och liksom posten i övrigt verkar den skånska delen 
av organi sa tionen inte ha fungerat speciellt väl under 1685. Kungens 
förslag till förbätt ringar i Skåne är att ”antingen förläggia Postväsen-
det på Gästgiverierna emot en wiss summa i penningar, efter Skånska 
kommissionens förslag 1670, eller och at medh någon tilldelning i 
penningar förbättra Postväsendet”.680 Antingen ska posten slås samman 
med gästgiverierna eller så måste mer pengar föras till verksamheten. 

Ett annat exempel på planer för organiserad passagerartrafik i riket 
är diskussionerna efter att postjakter börjat segla mellan Ystad och 
Stralsund 1683. Då uppstod ett behov av att transportera både post 
och människor till Ystad för vidare resa söderut. Eftersom postjakterna 
var en viktig del i statens kommu ni kationer med omvärlden överväg-
des alternativet att starta en diligens linje mellan Stockholm och Ystad. 
Bokhållaren vid postkontoret i Stockholm, Johan Lange, visade intresse 
för verksamheten och i ett brev från kungen den 17 april 1705 framgår 
att Lange har erhållit kontrakt på en sådan diligenslinje. Kungen skri-
ver att han har gett ”ett privilegium för bokhållaren och Controlloren 
Lange han sigh sådan inrättning påtagar”.681 Av olika anledningar kom 
trafiken aldrig igång.682 

Frågan är hur stort värde vi ska tillmäta Langes kontrakt. Diligens-
trafiken till Ystad kan bara med viss möda ses som en del av postväsen-
det, om vi med posten avser ett regelbundet system för att transportera 
brev och information. Jag ser snarare Langes kontrakt som ytterligare 
ett exempel på en verksamhet med rötterna i postväsendet. Tidnings-
rörelsen och persontrafiken är kanske postens största bifurkationer. Ett 
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känt exempel, utöver Langes kontrakt, är Olof Rudbecks postjakter 
mellan Uppsala och Stockholm. Rudbeck var professor i medicin vid 
universitetet i Uppsala och engagerade sig förutom i akademin också 
i en mängd andra verk sam heter. Han startade postjakttrafik på Mäla-
ren under 1667 efter en direkt fråga från landshövdingen i Uppsala. 
Rudbeck organiserade regelbundna turer mellan Uppsala och Stock-
holm tre gånger i veckan. I hans avtal på verksamheten ingick endast 
passagerartrafik, gods trans porten var förbehållen borgerskapet och 
några brev fick han inte ta med. Brev skulle skickas med de ordinarie 
postlinjerna inom postväsendet. Rudbecks passagerartrafik var av allt 
att döma lönsam och fortsatte även efter hans död.683

I postordningen 1718 reglerades förutom posten och skjutsningen 
också själva gästgiveriverksamheten. Priset på mat sattes till 12 öre 
silvermynt per person. I städerna kostade det dubbelt så mycket och 
i Stockholm fick gästgivaren ta 36 öre betalt för maten. Dessutom 
bestämdes att ”dricka betales särskilt”.684 Förutom pengar för mat och 
dryck kunde gästgivaren tjäna pengar på logikostnaden. När det gäller 
möjligheterna till förläggning stadgade förordningen att

[p]osthållarne böra försee sig med goda och tilräckelige Matwaror samt 
Wijn Brännwin godt dricka med mera […] hafwa alltid Höst Winter 
och Wåhr gode och warme Stufwor för de Resande.685

Förändringen av postväsendet 1718 innebar ett omfattande organisa-
toriskt arbete. Framförallt behövde det anläggas nya gästgiverier längs 
med postlin jerna, ett arbete som inleddes i Skåne under kungens egen 
övervakning, varom mer nedan. Införandet av passagerartrafik med-
förde också att det måste införskaffas vagnar och annan utrustning, och 
i förordningen regleras vilken utrustning som de olika gästgiverierna 
behövde. Det var en omfattande lista som sattes samman, speciellt 
med hänsyn till att landet låg i krig sedan arton år tillbaka och att 
skattkistorna var barskrapade. Det är dessutom förvånande hur många 
personer som planerades ingå i organisationen. Bara vid landsskiftet i 
Stockholm skulle det anställas tolv postiljoner:

Landt Postmästarne i Stockholm hålla hwardera Tolf Postilloner, Tiu-
gufyra hästar […] tre lätte Postwagnar åtta sadlar Tolf järnskodde 
Slädor och nödige Selar. […] Landt Postmästarne och Postmästarne i 
de öfrige Städerne hålla hwarthera åtta Postilloner, Sexton hästar twå 
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lätta Wagnar Sex sadlar åtta järnskodde Slädar och nödige selar. […] 
Postmästarne och Posthållarne på Landet hålla hwarthera Sex Postil-
loner, Tolf hästar twå lätte Wagnar Fyra Sadlar Sex järnskodde Slädar 
och nödige Selar.686

Upprinnelsen till förordningen 1718 ska kopplas till den allmänna 
reform period som tidigare diskuterades. Min uppfattning är att främst 
ekono miska motiv legat bakom dess tillkomst, och kanske främst möj-
ligheten att slippa kostnader. Genom att förändra posten hoppades 
kungen och hans rådgivare att staten skulle stärka sin ekonomi och 
bättre kunna finansiera det pågående kriget. Denna tolkning baseras 
bland annat på att postväsendet under 1700-talets inledning tycks ha 
fungerat tillfredsställande. Enligt överpostdirektör Bunges tidigare 
citerade skrivelse till ombudsrådet Ludvig Fahlström hade posten vis-
serligen inte gett så mycket vinst under krigets senaste år, men som det 
verkar hade postsystemet hållit ihop.687 Denna uppfattning stöds också 
av att kungen inte nämner någonting om att förbättra postens gång i 
samband med att förord ningen införs. Tidigare förändringar av post-
organisationen motiverades ofta med att postväsendet behövde förbättras 
eller att posten behövde snabbas på. När det gäller för ordningen från 
1718 saknas denna retorik. Istället är motivet koncentrerat till gäst-
givarna och deras försörjning: staten hoppades att gästgivarna skulle 
klara sig på egen hand och att posten då kunde transporteras gratis. 
Genom en sådan lösning kunde portot från breven gå direkt till statens 
kassa, och staten slapp kostnaderna för att underhålla och övervaka 
postsystemet. En besparing sett till både produktionskostnader och 
trans aktionskostnader. 

En annan förklaring till att gästgiverierna och posten slogs samman 
under 1718 står att finna hos kungen personligen. Under sin långa 
bortavaro från riket hade Karl XII kommit i kontakt med liknande 
organisationer utomlands och under sin berömda snabbritt till Stral-
sund 1715 åkte han rent av postskjuts vid några tillfällen.688 I Europa 
var persontrafiken ofta knuten till postsystemen, och passagerarna åkte 
postdiligens tillsammans med breven. Linjerna gick mellan de större 
städerna och en av de första sträckorna, som redan på 1500-talet tra-
fikerades med passagerare, gick från Basel, via Strasbourg och vidare 
till Frankfurt. Det var gästgivare som tillsammans med posten organi-
serade resandet och det var mellan gästgiverierna i de större handels-
städerna som nätverk av passa gerarlinjer växte fram över Europa.689 
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Denna företeelse var inte okänd i Sverige och det är rimligt att tro att 
kungen på verkats av de kontinen tala organisationerna. Postordningen 
föregicks dessutom av en gäst giveriord ning som gavs ut den 3 januari 
1718. I dess fjärde punkt nämns posten i förbigående; det står att   
”[d]en person som åker i Påstwagn” ska betala för sig.690 Förordningen 
bär stora likheter med den kom mande om gästgiveriernas och postens 
sammanfogande. Den kan ses som en mall i vilken posten sedan info-
gades, möjligen efter europeiskt mönster.

När det gäller kungens personliga inflytande över förordningen 
menar Bengt Liljegren att reformen genomfördes eftersom kungen 
tyckte att posthanter ingen vid högkvarteret i Lund fungerade dåligt. 
Den sköttes av postmästarens änka, och kungen har beskrivit det som 
att ”käringen sprang ikring och sprätte brev”.691 Att posten i riket som 
helhet fungerat dåligt finns det inga belägg för, men posten i Skåne 
utreddes av postledningen under 1716. Antalet postbönder och post-
hemman i landskapet kartlades och postmästaren i Malmö, Carsten 
Olofsson, upprättade flera olika listor som skickades till landskansliet. 
Bland annat gjordes en ”[f ]örteckning på alla uthi Skånska Gouver-
namentet befintliga postförare”, med uppställda namn fördelade efter 
socknarna.692 I en annan lista förtecknades landskapets posthemman, 
och bland annat noterades att Hofterup var ”ruinerat genom en olycklig 
wådeld för ungefär 1 år sedan”.693 I samma redovisning från Olofsson 
får vi också reda på att kungen personligen hade intresserat sig för pos-
tens ordnande och att han hade ”befallt at Postgången emillan Ystad 
och Carlscrona skall inrättas öfwer Åhus istället för Christianstad och 
sedan derifrån igenom Blekinge”.694

Kungens intresse för postväsendets organisation tyder på att han var 
personligen involverad i postordningen 1718. Ett tecken på det är hans 
om vittnade intresse för de logistiska problemen. Jan Lindegren har visat 
att Karl XII minutiöst planerade det norska fälttåget 1718. Den detalj-
styrning som kungen utövade när det gällde utformningen av brödkor-
gar, packsadlar och vattensäckar vittnar om en nitisk monark som ville 
ha kontroll på allt.695 Även postordningen 1718 är mycket detaljerad 
och bär spår av att dess skapare velat genomföra en helhetslösning för 
postväsendet där alla möjligheter hade beaktats. Vi kan naturligtvis 
inte veta i hur stor utsträckning Karl XII själv påverkat förordningens 
innehåll eller varifrån idéerna till den kom. Både Jan Lindegren och 
Åsa Karlsson har emellertid visat hur personligt engage rad kungen var 
i planeringen och införandet av nya reformer.696 Det är därför högst 
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troligt att Karl XII varit väl insatt i arbetet med postordningen 1718, 
och ett exempel på kungens detaljintresse är den utformning av klä-
derna som berördes ovan. Postryttarna skulle enligt förordningen ha 
ett vapen fastsatt på rocken, och hur det skulle se ut var noga bestämt:

[H]afwandes Postillonerne på landet ett stickat post teckn fastsydt vid 
Råcken på wänstra bröstet utihwars öfre blå fält äro tre kronor och i 
det nedre Landsens wapn med des rätta färgor; Men Postillonernes i 
Städerna består af tre fält de två öfre lika med ofwan nämde och det 
nederste wiser stadens wapn.697

Ytterligare ett exempel på den detaljrikedom som postordningen inne-
håller är att det till vardera av de olika posterna bifogades nottecken 
för de signaler som postryttarna skulle blåsa i posthornet. De olika 
posterna fick olika signaler för att de skulle gå att skilja åt. Om någon 
blåste fel signal hotade böter.698

Alla inblandade var inte positiva till kombinationen av post och 
passagerar trafik. Överpostdirektören Bunge, som så kraftigt hade oppo-
nerat sig mot Görtz planer på ett nytt postarrende, var motståndare 
även till att låta postväsendet sköta passagerartrafiken. Under hösten 
1717 försökte han på verka kungen att skrinlägga planerna. Förmodligen 
har arbetet med postord ningen pågått under sensommaren och hös-
ten, och via ombudsrådet Fahlström har Bunge försökt få sina åsikter 
framförda. Allra tydligast är det i ett brev till Fahlström från den 20 
juli 1717. Bunge skriver att han ”fruktar at man svåreligen lärer finna 
någon, som sådant sig åtaga och därmed beständigt fortfara kan”.699 
Möjligen hade Bunge postkontrollör Langes tidigare avtal på passa-
gerartrafik mellan Ystad och Stockholm i bakhuvudet när han skrev 
brevet. Den passagerarlinjen hade aldrig startat eftersom det var brist på 
personal som kunde sköta den.700 Till sitt brev fogade Bunge en bilaga 
där han gick igenom sina argument för att inte starta passagerartrafik 
inom postväsendet. Han kallade den ”Svårigheter som för tiden ligga i 
Wägen, at inrätta Post- och frachtwagnar”.701 Som sitt kanske främsta 
argument fram förde Bunge bristen på personal, och som visats ovan 
innebar post ordningen 1718 att en ganska ansenlig mängd männi-
skor behövde anställas vid gäst giverierna. Överpostdirektören sa i sin 
skrivelse att det var ”ganska svårt eller nästan ogiörligt wid dessa tidar, 
som nu så stor brist finnas på dugeligit manskap, at få så många och 
skickeliga personer till Postillioner som er fordras”.702 Dessutom fram-
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håller Bunge ”finnas ingen tillgång på stora och starka hästar”.703 Det 
pågående kriget var alltså ett hinder för att genomföra postordningen. 

Ett annat av Bunges skäl för att inte införa postordningen hade att 
göra med de svenska städerna. Överpostdirektören skrev: ”i Sverige 
äro få stora Städer och hwarannan intet så när belägen som utom 
lands, fördenskull finnas ej heller här många resande”.704 Det är ett 
argument som förmodligen bottnar i postledningens goda kunskaper 
om hur det svenska samhället såg ut strax efter sekelskiftet 1700. För 
att Karl XII:s postordning skulle fungera krävdes att gästgivarna kunde 
försörja sig på skjutsverksamhet samt försäljning av mat och dryck. En 
förutsättning för det var att det fanns tillräckligt många resande, och 
enligt Bunges skrivelse till Fahlström gjorde det inte det. Att införa en 
kombinerad post- och gästgiveriverksamhet vore därför inte lönsamt, 
enligt överpostdirektören.

Framtiden skulle delvis ge honom rätt. När det gäller argumentatio-
nen i brevet till Fahlström är det däremot överpostdirektörens tydliga 
ställnings tagande för den hierarkiska organisationsformen som är av vikt. 
Bunge framträder som den typiske generaldirektören som ska försvara 
sin hierarkiska postorganisation mot förändringar. Han företrädde en 
åsikt som förmodligen blivit allt vanligare inom den högsta postled-
ningen mot slutet av 1600-talet. Organisationen hade då utvecklats i 
riktning mot ett statligt ämbetsverk, och en ämbetsmannakultur hade 
skapats inom ledningsskik tet. Ut vecklingen hängde samman med den 
ämbetsmannaroll som jag berörde tidigare och som blev ett resultat 
av Karl XI:s reformer av statsförvaltningen.705 För ordningen 1718 slog 
sönder denna kultur genom att införa en helt annan organi sationsform. 
Detta menar jag är en viktig bakgrund för att förstå Bunges motstånd, 
både mot ett nytt postarrende och mot införandet av postordningen 
1718. Samtidigt var överpostdirektören en skolad byråkrat, och när 
verket väl sattes igång rättade han in sig i ledet. 

Införandet av postordningen i Skåne
När Karl XII utfärdade postordningen 1718 befann han sig i Lund, 
där han hade upprättat sitt högkvarter efter det misslyckade anfallet 
mot Norge 1716. Innehållet i förordningen hade av allt att döma varit 
klart redan i mitten av januari. Överpostdirektör Bunge befann sig i 
Lund för att vara i närheten av kungen och hans fältkansli och för att 
framföra sina synpunkter på den planerade passagerartrafiken, vilka 
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han redogjorde för i skrivelsen till Fahlström. Om kungen tog hänsyn 
till Bunges synpunkter på ett nytt postarrende, så gjorde han det inte 
när det gällde den nya postordningen. Den 17 januari 1718 utfärdades 
en instruktion för Bunge ”angående de åkande och ridande påsternas 
inrättande”.706 Instruktionen var första steget i att införa den nya post-
ordningen, och överpostdirektören instrue rades att

 
[g]enast begifvar sig på resan här ifrån skyndesamligen och inrätta de 
sex ridande och åkande postar, som här nedanföre vidlyftligare utföres, 
tagandes nu först wägen öfwar Malmö, Ystad, Christianstad, Wexiö, 
Eksiö, Linkiöping, Norkiöping och Nykiöping till Stockholm.707

Bunge skickades omedelbart till Stockholm för att organisera den nya 
posten. Hans instruktion, för övrigt kontrasignerad av Ludvig Fahl-
ström, går utförligt igenom de olika punkter som senare reglerades i 
förordningens text. På sin resa skulle han informera landshövdingarna 
och guvernörerna om förändringarna och ”muntelig: berätta och fö-
reställa, alt hvad nödigt för dem torde finnas, till deras underrättelse, 
angående det nya Postwäsendet”.708 Över postdirektören skulle alltså ta 
hjälp av statens lokala administration för att genomföra postreformen. 
Det är en skillnad jämfört med postens tidigare ad mi nistration. Under 
1600-talet hade postledningen och kanslikollegiet kämpat för att hålla 
landshövdingarna borta från postens organisation, och i flera av de 
tidigare postför ordningarna hade det uttryckligen sagts att den lokala 
förvalt ningen inte fick lägga sig i postens affärer.709 I Bunges instruk-
tion 1718 stadgas det istället att han ska ta hjälp av landshövdingarna. 
Under den sjätte punkten heter det att ”[a]lla Lantpostmästarna post-
mästarna, och posthållarna i Lähnen tillsättas af Gouverneurerna och 
Landshöfdingarna”.710 Makten att till sätta postmästare flyttades från 
postväsendet till den lokala förvaltningen, och dess utom framgår det 
av instruktionen att kungen hade beordrat kanslikollegiet att ”afsända 
någon skickelig person, som inrättar ständiga och paquet postarna”.711 
Paragrafen omtalar kanslisekreteraren Otto Wilhelm Klinckowström 
som den som ska införa postordningen över landet. Senare delades 
uppdraget mellan Klinckowström och protonotarien Carl von Grooth. 
De båda fick order att inrätta den nya förordningen i var sin del av 
landet med början under våren 1718.712 

Ett av de landskap där den nya posten först skulle inrättas var i 
Skåne. Förmodligen har detta att göra med kungens närvaro i Lund. 
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Samtidigt hade en liknande organisationsform av posten tidigare 
diskuterats för Skåne. Karl XI hade som nämnts föreslagit att ”i 
Skåne […] förläggia Postväsendet på Gäst giverierna” i enlighet med 
ett förslag från skånska kommissionen på 1670-talet.713 Skåne kan 
i sammanhanget ses som väl lämpat för Karl XII:s post reform och 
är ett bra exempel på hur arbetet med den nya postordningen fort-
skred. Landskapet hade många gästgiverier som fungerade som lo-
kala saml ings platser där det arrangerades bröllop, begravningar och 
andra stora fester. Än i dag finns några av de gamla gårdarna kvar 
och fungerar som hotell och restauranger. Margretetorp och Skanör 
tillhör två av de mer berömda, varav den förstnämnda har anor från 
1640-talet. Enligt Alf Åberg fick de skånska gästgivargårdarna redan 
på 1600-talet andra uppgifter än att bara stå för mat och husrum. 
Då gav generalguvernör Rutger von Ascheberg order om att de skulle 
vara knutpunkter för posten och för skjutsföringen i landskapet.714 
Någon sådan organisation infördes aldrig, åtminstone inte officiellt. 
Däremot är det möjligt att vissa av Skånes gästgivare också fungerade 
som postmästare eller postbönder.

En av de ansvariga för den nya postens införande blev alltså Otto 
Wilhelm Klinckowström. Han hade blivit sekreterare i kansliet i bör-
jan av 1700-talet och fick nu i uppdrag att organisera posten i Skåne. 
Från Klinckowströms arbete finns en del material bevarat, bland annat 
en kort promemoria rörande post ordningens införande. Två exemplar 
finns i arkivet, varav det ena, daterat 24 februari 1718 och underteck-
nat av Klinckowström, har visats för kungen. I promemorian föreslår 
sekreteraren att Glumslövs gästgivargård, mellan Landskrona och 
Helsingborg, ska förbättras. I marginalen har Karl XII antecknat sitt 
gillande. Detsamma gäller för postvägen mellan Ängelholm och Karup, 
i dag Östra Karup, där Klinckowström säger att det ”woro till påstens 
befordrande nödigt, at på halfva wägen en giästgifvaregård anlades i 
Margaretetorp”.715 Även detta förslag har kungen godkänt och i mar-
ginalen skrivit ”i margretetorp bör också anlägijas giästgifvaregård”.716

Till sin hjälp skulle Klinckowström ha den lokala civila förvaltningen, 
främst generalguvernören för Skåne, Carl Gustaf Hård. För att införa 
postordningen var det nödvändigt att kartlägga antalet gästgivargårdar 
och postbönder längs med de dåvarande postlinjerna. Eftersom post-
hållen enligt förordningen skulle placeras med jämna mellanrum var 
det också nöd vändigt att bygga nya gårdar på olika platser runt om i 
landskapet. En kartläggning initierades den 24 januari 1718. Gene-
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ralguvernör Hård skickade då en skrivelse till landskapets samtliga 
befallningsmän:

Eder blifwer härigenom alfwarligen anbefaldt, at gjenast resa till de 
uti edert fögderi belägne Gijästgifvare gårdar eller skiutshåll, så som 
Kieflinge, Saxtorp, Dahlby och Borreby, [Borgeby] samt på hvart ställe 
noga bese alla lägenheter, med föreställande till gjästgifvarne uti Sax-
torp och Dahlby, det de, så framt de sådan efter wilja tillgodo niuta 
de förmåner, som de nya påsthålleriernas inrättande med sig föra.717

I skrivelsen beordras landskapets befallningsmän att resa runt till de 
gästgivar gårdar och skjutshåll som finns i deras fögderi och undersöka 
hur gästgiveriet är ordnat, hur stort huset är och vilken utrustning 
som finns. De ska också höra med den nuvarande gästgivaren om 
han är intresserad av att ha hand om den nya postföringen som ska 
kombineras med gästgiveriverksamhe ten. Orderna har gått ut till hela 
landskapet. Citatet ovan riktar sig fogden strax utanför Lund. Gene-
ralguvernörens skrivelse har också gått ut till magistraten i de skånska 
städerna med order om att komma in med information kring hur den 
nya post organisationen kan införas i deras stad. 

Brevet från generalguvernör Hård ledde till en omfattande aktivitet 
runt om i Skåne, och rapporter strömmade in till landskansliet i Malmö, 
varav det finns flera bevarade. Några städer, till exempel Trelleborg, har 
svarat ganska om gående och sedan inkommit med komplette ringar. 
Från den 4 maj 1718 finns en ytterst noggrann förteckning från staden 
över gästgivar gårdens utseende, hur många rum som finns och vad alla 
dessa rum används till, samt en lista över inventari erna.718 Även gäst-
giveriet i Åstorp har sänt in en inventarielista, daterad 30 april 1718.719 
I rapporterna finns också förslag på var nya gästgiverier ska anläggas 
och vem som kan vara posthållare. 

Generellt har det varit svårt för staten att hitta personer som varit 
villiga att ta på sig den nya rollen som både post mästare och gästgivare. 
I Simrishamn var post mästaren Jonas Moderus ovillig att ta på sig det 
nya uppdraget. Råd stugu rätten i Simrishamn diskuterade därför infö-
randet av Karl XII:s post förord ning:

Påstmästaren Moderus tillijka med de förmögnaste af borgerskapet till 
Rådstugan uppkallade woro, och som de tillstädes woro, tillfrågade H 
Registratoren påstmästaren om han willia till at conservera sig wid sin 
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Påstmästare beställning påtaga sig giästgiferiet här i staden […] Påst-
mästaren framsade, at sådant skulle wara honom alt för svårt, desutan 
är han dertill eij förmögen.720

Moderus säger sig inte ha pengar nog att sköta gästgiveriet, och den 
invänd ningen var han inte ensam om. I ett brev från Önnestad den 
6 maj 1718 sägs att ”gästgifvaren i Tyringe och Röninge nog willia 
sig denna postförning antaga, trots de säga sig sådant svårt falla”.721 
Brevskrivaren redogör också för att postvägen har undersökts: en se-
kreterare Schenlig har kommit fram till att det längs ”den långa vägen 
som gå emillan Christianstad och Röninge” var ”nödigt att posthåll 
inrättades”.722

En gästgivare som däremot gärna blev postmästare var Paul Fischer-
ström i Hammenhög i Skåne. I ett brev till krono fogden Carl Eneroth 
skriver Fischerström: ”Påsthollan och giästgifv erierna iag gierna mig 
åtaga willa, sådant effterkomma i Hammenhög, som följande om-
ständigheter mig till lika sättia”.723 Fischerström erbjöd sig att sköta 
gästgiveriet och posten men ville ha ekonomisk stöttning av staten. 
Som argument förde han bland annat fram att den häst som han var 
ålagd att hålla till det skånska dragon regementet hade blivit stulen och 
att den nya hästen hade kostat honom mycket pengar.

Förmodligen har postmästarna haft goda kunskaper om hur mycket 
brev som skickades, och ett snabbt överslag har visat att inkomsterna 
från skjuts ningen och gästgiveriet inte skulle räcka för att få rörelsen 
att gå runt.724 Det är dessutom rimligt att anta att det glest befolkade 
Sverige inte kunde erbjuda ett sådant underlag av resande som krävdes, 
precis som Bunge hävdade i sin skriv else till Ludvig Fahlström. När 
postordningen småningom införts runt om i landet visade det sig också 
att inkomsterna från gästgiveri och skjutsning inte gav så stort över-
skott att det täckte alla kostnader. Inte ens vid gästgiverierna utanför 
Stockholm, som får antas ha varit hyggligt trafikerade av resande, har 
kundunderlaget räckt till för att dra runt verksamheten.725

Det var inte bara postmästare och gästgivare som hade synpunkter 
på hur den nya postordningen skulle införas i Skåne. Generalguvernör 
Hård hade själv kontaktat kungen redan innan han gick ut med sina 
order till befallnings männen. I ett brev från den 12 februari bad han 
att den nya landspost mästaren skulle stationeras i Malmö istället för 
Lund. Motiveringen var att guverne mentskansliet och kontoret fanns i 
Malmö, och att post mästaren då ”voro så mycket närmare till hands”.726 
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Kungen höll inte med om Hårds begä ran och i sitt svar från den 13 
februari skriver han: ”Landtpost mästarna bör vara i Lund, eftersom 
orten äro dertill beqvämligast, och den sålunda eij ändras huad en 
gång är beordrat”.727

Sekreterare Klinckowströms och generalguvernör Hårds arbete ledde 
till att det samlades in en ansenlig mängd information om posten och 
gästgiveri erna. Materialet har av allt att döma sammanställts och re-
sulterat i olika planer för hur posten skulle ordnas, och i arkivet finns 
flera listor över de inventerade gästgiverierna. Listorna består av nog-
granna uppräkningar av posthållen och gästgivargårdarna längs med 
vägarna. Det anges också hur långt det är mellan de olika skiftena och 
gästgivargårdarna. Exempel på rubriker är ”Wägen ifrån Ystad öfver 
Lund, Christianstad” och ”Wägen ifrån Malmö öfwer Lund, Lands-
crona, Helsingborg och Engelholm”.728 

Informationen har legat till grund för den karta som upprättades 
över posten och gästgiverierna i landskapet, den så kallade ”Påsthålls 
Cartan”, som avbildades i början av detta kapitel.729 Den visar de stora 
postvägarna i Skåne och var skiften, ombyten och landsskiften ska för-
läggas, vilka av de olika posthållen som ska erbjuda mat och dryck, 
vilka som ska erbjuda möjligheter till övernattning och var hästar och 
vagnar ska bytas ut. Till kartan upprättades en lista där det framgår 
hur många hästar och postiljoner som ska finnas vid varje posthåll. En 
bevarad uträkning över postreformens kostnader i Skåne hör möjligen 
också till kartan. I uträkningen framgår avgifterna för att skicka post 
eller åka postvagn mellan de olika gästgivargårdarna. Summorna är 
fördelade på hur mycket som gäst givaren ska erhålla och hur mycket 
av pengarna som ska gå till postiljonen.730

Förutom att postordningen 1718 ändrade postens organisation är 
den, till sammans med postlinjen till Amsterdam 1716, ett tydligt belägg 
för en förändring av den ekonomiska politiken. Som undersökningen 
ovan visat vreds postväsendet mot en stark statlig hierarki under perio-
den efter Magnus Gabriel De la Gardies förläning. Denna utveckling 
skedde parallellt med att stats förvaltningen knöts närmare kungen och 
staten. Däremot försvann inte idéerna om olika entreprenadalternativ 
för organisering av statens verksamhet – som visats diskuterade Karl 
XI och kanslikollegiet ett nytt postarrende i samband med kungens 
resolution 1685. På det hela taget måste ändå utvecklingen efter en-
väldets införande karaktäriseras som centraliserande.

Efter Poltava förändra des detta och vi kan se en ny vår för entreprenad-
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baserade driftalternativ. Till stor del berodde omsvängningen på behovet 
att finansiera kriget. I takt med att de baltiska och tyska provinserna 
föll i fiendens händer minskade statens ekonomiska bas betydligt.731 
Det ekonomiska program som Görtz sjösatte 1715 var baserat på 
slutsatsen att det behövdes mer pengar än vad det ordinarie skattesys-
temet förmådde generera. Lösningen byggde därför på privat kapital, 
som Görtz hoppades få in via obligationer med säkerhet i framtida 
inkomster. Postordningen 1718 och postlinjen 1716 kan placeras in i 
detta ekonomiska system, som så tydligt är dominerat av entreprenad-
alternativet. Postentreprenö rerna fick helt och hållet privat ansvar för 
postlinjen till Amsterdam och staten slapp betala för en fungerande 
postlinje till utlandet. Lösningen gav inga pengar direkt till statskassan 
men besparade dryga kostna der för brevförmedlingen, i alla fall i teorin.

Postordningen 1718 är mer komplicerad till sin konstruktion. Den 
hierar kiska posten som tagit formen av ett ämbetsverk delades upp 
på hundratals enskilda privata småföretagare runt om i landet. Enligt 
planen skulle gästgi varna driva sin verksamhet och tjäna pengar på kost 
och logi. Som motpresta tion för den ensamrätt som staten garanterade 
dem skulle de stå för transporten av postväsendets brev. Lösningen 
innebar att staten kunde behålla portot och på så vis tjäna pengar på 
förändringen. Detta påminner mer om ett sorts arrende där statskassan 
försäkrade sig om reda pengar, även om portoinkomsten inte kunde 
fixeras vid en fast summa.

Det finns andra exempel på hur den statliga verksamheten under 
1710-talets reformer vreds mot entreprenad, bland annat det tidigare 
berörda tullarrendet. Överdirektören för stora sjötullen, Johan Ehrenpreus, 
föreslog 1715 för Karl XII att den stora sjötullen skulle utarrenderas till 
en privat entrepre nör. Ehrenpreus menade i sitt förslag att staten genom 
ett arrende skulle öka sina tullinkomster med 200 000 dsm. om året. 
Han hänvisade till Karl XII:s eget förslag 1714, då kungen från Stralsund 
skrev till kammarkollegiet och ville att de skulle hitta ”entrepreneurer, 
som alla åhr föruth kunna betahla hela arrendesumman”.732 Den höga 
tulltaxan och nya tullbestämmelserna gjorde att ingen var intresserad 
av arrendet och hela frågan fick bero. Istället utarrendera des vissa lokala 
tullar, och först 1718 blev ett större tullarrende verklighet då tulldirek-
tören själv arrenderade och gjorde en god förtjänst.733

Både Ehrenpreus förslag till tullarrende och postordningen från 1718 
skiljer sig från statens tidigare arrenden. Skattearrendena på 1630-talet 
och Johan von Beijers postarrende på 1660-talet hade formen av att 
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staten istället för svåruppskattade inkomster fick reda pengar i arrende-
summa av arrenda torn. Tullarrendet som föreslogs 1715, och som del-
vis genomfördes 1718, innebar istället förskottsbetalning på kontanta 
medel som betalades till staten. På så vis påminner det mer om det 
intecknande av framtida inkomster som var vanligt under 1710-talet 
och som bland annat ledde till att riksbanken mer eller mindre slu-
tade fungera. Banken hade gett lån till staten mot säkerhet i framtida 
ränteinkomster. När staten inte kunde betala sina amorteringar under 
1710-talet frös lånen inne och banken var ur räkningen som finansiär, 
för att tala med Gösta Lindeberg.734

Postlinjen till Amsterdam 1716 och postordningen från 1718 kan ses 
som att posten skulle drivas via entreprenad. Arrangemanget var sam-
tidigt en återgång till ett äldre ekonomiskt system. Tiden före enväldet 
hade i större utsträckning utmärkts av arrenden och privat drift av statlig 
verksamhet. Efter 1709 började återigen statens verksamhet skiftas ut 
till privatpersoner, och kapitalstarka grupper i samhället knöts närmare 
staten. Staten behövde lån för att finansiera kriget, och pengarna stod 
att finna i det som i dag kallas den privata sektorn. Jämfört med den 
hierarkiska organisationsform som hade utvecklats under 1600-talets 
avslutande fredsperiod framstod en entreprenad som lösningen på de 
finansiella problemen.

Förändringarna från hierarki till entreprenad under stora nordiska 
kriget var tydligt betingade av krigets krav, och statsledningen tvingades 
välja den orga nisa tionsform som genererade mest pengar till statskas-
san. Användningen av entreprenad innebar att staten frånhände sig 
delar av den tillgångspecificitet som byggts upp inom postväsendet. 
Å andra sidan konstruerades både postlinjen till Amsterdam och 
postordningen 1718 så att transaktionskostna derna hamnade hos de 
privata entreprenörerna. Organisationsförändringarna under 1700-ta-
lets början var på det viset mer inriktade på entreprenad jämfört med 
tidigare arrenden och förläningar. I fallet med Johan von Beijer och 
Magnus Gabriel De la Gardie behöll staten en viss grundkontroll 
över posten. Genom postordningen 1718 försäkrade sig staten enbart 
om gratis porto och överlät helt och hållet själva organisationen och 
transaktionerna åt gästgivarna.
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Åter till det gamla
Karl XII sköts till döds i Norge den 30 november 1718. Perioden efter 
kungens död innebar en formlig huggsexa om den politiska makten, 
vilken slutade med seger för det så kallade hessiska partiet. Karl XII:s 
syster, Ulrika Eleonora, utropades till monark när kungens död blev 
känd. Senare abdike rade hon till förmån för sin man, sedermera Fred-
rik I.735 Kort tid efter Karl XII:s död vidtogs åtgärder för att återställa 
postväsendet i dess gamla skick. Redan den 16 december skickade 
Ulrika Eleonora en skrivelse till kansli kollegiet vari hon bad kollegiet 
se över hur posten skulle vara ordnad:

Emedan wij nödigt finna at giöra en förändring uthi de förordningar 
som i begynnelsen af innevarande Åhr giorda äro angående Postväsendet, 
hwilket vij i nåder ärna låta sättia tillbaka uti sitt gamla stånd igen.736 

Kanslikollegiet befalldes att komma med förslag på hur återställandet 
av posten skulle gå till. Det gamla förvaltningsmaskineriet mullrade så 
sakta igång igen och överpostdirektör Henrik Bunge fick av kollegiet i 
uppdrag att sätta samman ett förslag. Han återkom tre dagar senare med 
ett memorial till kollegiet där han redogjorde för hur postorganisationen 
åter skulle sättas upp efter det tidigare regel verket. Enligt memorialet 
hade posten hamnat i stor oreda under post ordningen från 1718:

Så berättas härmed i ödmijukhet, at jag finner sådant myckit nödigt 
och nyttigt: medan Postväsendet på den fot det wid begynnelsen af 
detta åhr blef satt, intet kan bära sig, och mycken oreda förorsakat.737

Bunges memorial är tendentiöst, inte minst med tanke på att att över-
postdirektören var en av den statliga hierarkins främsta försvarare och 
mot ståndare både till ett större postarrende och till andra privata ini-
tiativ inom postväsendet. Trots det ger hans memorial till kollegiet en 
del uppgifter om hur post organisationen skulle förändras under 1719. 
Han menar inledningsvis att med förändringarna ”måste man varsamt 
där med omgås, sedan det [postväsendet] aldeles blifvit förvirrat; på 
det posten intet må råka uti confusion och stanna”.738 Alltför bryska 
åtgärder riskerade att helt stoppa posten, och Bunge föreslog därför 
ett återställande i två steg. Först skulle postens gång ordnas upp så att 
breven skulle komma fram i tid och på rätt sätt. När det fungerade 
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kunde det, enligt Bunge, bli aktuellt med steg två, att återigen öka 
inkomsterna så att postväsendet skulle bära sig själv. 

Överpostdirektören listar i sitt memorial sexton punkter som måste 
åtgärdas. De viktigaste gäller själva grunden för organisationen, post-
bönderna. Dessa hade avskaffats i postordningen 1718, och nu säger 
Bunge att ”alla, så Crono som andra hemman, hwilka tillförne fört 
posten, anlägias at wara i Stånd til at åter föra den samma, effter förra 
vanligheten”.739 Bunge vill också att respekten för posten ska öka, och 
han beklagar sig över att ”[p]ostbönderna, sedan de tvärt emot Post-
ordningarna måst utgiöra en gardes karl af hwart Posthemman” varför 
det var viktigt att de ”hädan efter orubbade skola få til godo åtniuta de 
hwilkor dem efter förordnigarna warit tillagda”.740 

För att grundorganisationen med postbönderna ska fungera måste 
deras friheter från olika pålagor återigen respekteras. Likaså måste det 
enligt Bunge ”[u]ti städerna […] Postinspectorer och Postmästare, lika 
som förr, mot caution för medlen tillsättias och åtniuta den i Staten 
bestådda löhnen”.741 När väl postbönder och postmästare åter är på plats 
hoppas överpostdirektören att mängden post ska öka och att postvä-
sendet på så vis kan börja gå med vinst. För ändamålet är det viktigt 
att brevtaxorna överses eftersom de enligt Bunge ”äro sielfa grunden til 
postinkomsten”.742 Överpostdirektören ger samtidigt rådet att portot 
inte bör sättas för högt ”medan man af förfarenhet nogsamt förmärkt, 
at folcket mindre skrifva, när portot högt sättas”.743 Om dessa punkter 
uppfylls hävdar Bunge att

[p]ostordningen af d: 10 februari kunde upphäfvias, och alla de förra 
och gamla Post ordningarna ställas uti deras förra och fulla kraft och 
värde såsom välgrundade: kunnandes frambättre et och annat smått 
tilläggas och efter tiderna lämpas.744

Kanslikollegiet behandlade Bunges memorial samma dag som det sändes 
in och samtliga punkter bifölls utom två, vilka bland annat handlade 
om ersättning åt överpostdirektören. Den frågan ansåg kollegiet kunde 
lösas vid en senare tidpunkt.745

Viljan att återställa postväsendet i dess gamla skick ska ses mot bak-
grund av den allmänna politiska situationen i Sverige efter Karl XII:s 
död. Det fanns ett utbrett missnöje med det karolinska enväldet, främst 
inom adeln. Dess mål sättningar efter kungens död har beskrivits som en 
feodal reaktion vilken syftade till att vrida klockan bakåt till tiden före 
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reduktionen och enväldet. Konstitutionalistiska idéer, med en önskan 
att begränsa kungens makt, vädrade morgonluft och sökte sina rötter 
i 1634 års reger ingsform. En ny regerings form baserad på dessa idéer 
skulle innebära en maktdelning mellan kung, råd och ständer. En sådan 
jämvikt hade funnits tidigare men skjutits åt sidan av enväldet som 
under sin första tid varit väl förankrat hos de nyadlade ämbets männen 
som innehade dess befattningar.746

Som diskuterats ovan genomförde Karl XII flera förändringar av 
för valt ningen under 1710-talet. Det nya förvaltningssystemet kan 
beskrivas som ett mi nis terstyre där ett fåtal betrodda personer ansva-
rade för olika ären den. De nyadlade byråkraterna befann sig plötsligt 
utanför förvaltnings appara ten, ställda åt sidan av kungen och hans 
nya system. När den hävdvunna för valtningsstrukturen slopades blev 
den karolinska byråkratin enväldets avgjorda fiende, för att tala med 
Lennart Thanner. Grunden för ett nykonstitutionalis tiskt program där 
monarken hade mindre makt föddes, och efter kungens död var idéer 
om statsstyrelsens återställande vanligt förekommande. Uttalanden 
om att ställa allt på ”den gamla foten” spelade en framträdande roll 
vid en väldets fall och ut arbetandet av den nya regerings formen. Peter 
Ericsson har till exempel visat att Karl XII:s politiska och ideologiska 
system raserades efter hans död. Förändringarna tog formen av radikala 
processer som triggades av det pågående kriget och stod i opposition 
mot kungens förda politik.747

Postväsendets omorganisering tog sig också uttryck på den riksdag 
som kallades samman 1719. I borgarståndets protokoll från den 6 maj 
omtalas de saker som riksdagen hade att lösa innan den upplöstes. 
Bland annat nämns postväsendet och dess organisation.748 Borgarnas 
intresse för postens väl och ve är ännu tydligare i ett memorial om han-
deln som borgerskapet i Stockholm tidigare överlämnat på riksdagen. 
I memorialet säger Stockholmsborgarna:

Såssom frij påst och correspondence ifrån Swerige på uthrijkes orter 
så wähl för handel och wandell, som andre Rijkets angelägenheter är 
ganska nödig, så wore det högst önskeliget, om Hennes Kongl. Maij:tt 
igenom dess utrijkes ministrer i nåder skulle tänkas densamma åter-
skaffa och öf:r Danmark effter förra wanligheeten låta befordras.749 

Memorialet säger kanske inte så mycket om hur borgarna tycker att 
post väsendet ska vara organiserat, men de hänvisar till hur det fungerade 
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enligt ”förra wanligheeten” före postordningen 1718 och innan kriget 
avbröt kontakterna med kontinenten. Detta visar att posten sedan den 
inrätta des 1636 blivit en naturlig del i borgarnas vardag och att det 
avbrott som kriget inneburit ställt till det för affärerna.

Återställandet av postväsendet till dess gamla organisationsform 
verkar ha gått förhållandevis snabbt. Förmodligen hade Karl XII:s 
postordning inte genomförts i hela riket, och som vi har sett kantades 
införandet av flera problem. Från våren 1719 tyder det mesta på att 
posten åter fungerade enligt de gamla förordningarna. En samman-
fattning av införandet av de ny gamla reglerna gavs i en omfattande 
notifikation från postkamreren till samtliga postmästare i april 1719. 
Kamreraren skriver inledningsvis:

hennes kongl. May:t wår Allernådigste Drottning har i nåder behagat 
förordna at Påstwäsendet skal sättias i sitt förra stånd igen och Påst-
ordningen af den 10 Febr. 1718 uphäfwas samt de förre och gamble 
Påstordningarne såsom wälgrundade uti deras fulla krafft och wärde 
återställas och effterfölljas.750

Postkamrerarens notifikation var en upprepning av flera av de mindre 
regler och påbud som tidigare hade skickats ut från postledningen. 
Det handlar om olika praktiska förehavanden kring hur posten skulle 
skickas, hur räken skaperna skulle redovisas och hur betalningen för 
breven skulle gå till. Sammantaget inskärpte kamrerarens notifikation 
att allt nu skulle ske enligt de gamla postordningarna.

I och med avskaffandet av Karl XII:s postordning vreds postväsen-
det tillbaka till en strikt hierarkisk organisation. Försöket med att låta 
gästgiverierna ha hand om postförseln hade inneburit att postväsendet 
lades ut på entre prenad, uppbyggt kring hundratals små egenföretagare. 
Denna organisa tionsform övergavs nu.

Efter postordningen 1718 hade privata alternativ för postens organi-
sation haft svårt att göra sig hörda. En anledning till det kan vara den 
tidigare diskuterade förvaltningskultur som utvecklats inom posten. 
Över postdirektör Bunge för svarade ofta den hierarkiska organisatio-
nen och motsatte sig privata alternativ. Bortsett från att han hade ett 
egenintresse i att bevara sin position som postens chef, är det också 
troligt att han talade för bredare lager inom postens ledning. I skydd 
av den statliga hierarkin har det sedan posten åter lades under staten 
1677 utvecklats en slags ämbetsverkskultur inom post väsendet. Vid 
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för ändringarna efter kungens död försvarades denna kultur av postens 
ledning – på samma vis som de karolinska statsbyråkra terna i allmän-
het kämpade för att återerövra förvaltningsapparaten.751 Resulta tet av 
denna makt kamp blev byråkratins seger. Den statliga hierarkiska orga-
nisa tionsformen vann genom Karl XII:s död en lysande seger över den 
privata entreprenaden.

En tid i krigets skugga
De pendlingar mellan hierarki och entreprenad som jag har beskrivit är 
tydliga också under den period som undersökts i detta kapitel. Andra 
halvan av stora nordiska kriget var påfres tande för hela den svenska 
statsförvaltningen, och i princip alla förändringar syftade till att fi-
nansiera kriget. Posten drogs in i krigsfinansieringen genom att staten 
valde att ändra dess organisationsform i riktning mot entreprenad. 
De två exempel som undersökts, postlinjen till Amsterdam 1716 och 
Karl XII:s postordning 1718, utgör båda extrema organisationsformer. 
Jämfört med de tidigare väx lingarna mellan entreprenad och hierarki 
handlade det under slutet av kriget om långtgående privatiseringar av 
postväsendet. Poängen med föränd ringarna var att frigöra resurser från 
postväsendet till krigsmakten. Huvud sakligen skedde detta genom att 
alla kostnader, både produktionskostna der och transak tions kostnader, 
lades över på de privata entreprenörerna. I fallet med postordningen 
var det gästgivarna som skulle bära kostnaderna, och när det gällde 
postlinjen till Amsterdam förväntades de åtta köpmännen från Göte-
borg betala för driften.

Postens organisation under 1710-talet kan därför förklaras med de 
ekono miska kraven och med politiska transaktionskostnader. Ekono-
min har berörts ovan, och beslutet att införa förändringarna fattades 
mot en politisk bakgrund. Postväsendets organisation bedömdes vara 
mindre viktig i förhållande till de extra resurser åt krigsmakten som 
en förändring innebar. Det var ett beslut fattat under galgen; att inte 
förändra hade inneburit mindre pengar till kriget. Denna förklaring 
styrks av att båda förändringarna återställdes så snart kriget var över. 
Det berodde dels på reaktionen mot den starka kungamakten, dels på 
att de lösningar som införts i första hand syftade till att skaffa pengar 
till kriget och inte till att effektivisera postväsendet.



Kontrollen av postväsendet och dess personal ökade efter sekel skiftet 1700. 
Här ett exempel på postmästare Johan Schultz i Säter som var skyldig post-
kassan pengar. Bland annat framgår att han för åren 1707–1712 var skyldig 
235 dsm. för oredovisade portoavgifter. Han skulle också betala 142 dsm. 
för den extra höjningen av portot som gjordes under stora nordiska kriget. 
Foto: Emre Olgun, Riksarkivet.
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Mellan entreprenad och hierarki
Den här boken började med berättelsen om postmästare Johan Hult-
man i Örebro. Han dömdes 1716 att mista sin tjänst eftersom han 
försummat sitt arbete och låtit en vikarie, på felaktigt vis, expediera 
posten. Generalposträttens dom mot honom kan efter avhandlingens 
under sökning nu lättare sättas in i sitt sammanhang. Vad som träder 
fram är inte bara en felande ämbetsman, utan ett statligt verk som ge-
nom sin organisation styr och kontrollerar sina medarbe tare. Trots ett 
strikt regelverk hade Hultman förmodligen inte förlorat sin tjänst om 
han hade varit postmästare 60 år tidigare. Vid mitten av 1600-talet var 
inte posten ordnad på ett sätt som kunde kontrollera rikets postmäs-
tare på samma detaljnivå som 1716, då hade det svenska postväsen det 
ut vecklats till ett statligt ämbets verk. Det var verket, och staten, som 
slog ner på Hult mans miss kötsel av tjänsten.

Det finns fler exempel på hur staten tog ett fastare grepp om 
postpersona len vid den här tiden. En postmästare som råkade illa ut 
var Johan Schultz. Han var postmästare i Säter mellan 1707 och 1714, 
och under 1712 suspen derades han från tjänsten eftersom han underlåtit 
att skicka in sina räkenskaper till postkamreraren i Stockholm. Efter 
ytterligare ett år hotades han med avsked på grund av oegentligheter. 
Huruvida hotet blev verklighet är oklart, Schultz avgick i alla händelser 
med döden 1714.752 Skulderna till posten fanns emellertid kvar och 
i ett memorial från juni 1714 redogör postkamrerare Skraggensköld 
för postmästa rens skulder. Ur memorialet, som finns på bild i början 
av det här kapitlet, går det bland annat att utläsa att Johan Schultz var 
skyldig postkassan pengar för i stort sett varje år. För att reglera skulden 
har Skraggensköld på andra sidan av memorialet skrivit att
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Postmästaren Schultz åhrligen fått part med befallning att Clarera dem 
hijth till Stockholms Påst Cassa, men som han det intet har welath 
fullgiöra, så finna iag ingen annan uthwäg, än att Låtha exeqvera så stor 
dehl af hans Egendomb, som mot föregående Summa kan uppgå.753

Skraggenskölds lösning blev att mäta ut egendom från Schultz dödsbo 
för att ersätta staten för de oredo visade postmedlen. Om det lyckades 
och om postkassan fick några pengar är osäkert.

Jag har undersökt den historiska utveckling som ledde fram till den 
organisation som dömde Hultman och suspenderade Schultz, och 
jag har sett det svenska postväsendets organisation som en del av den 
svenska 1600-talsstaten. I diskussio ner om denna har ofta framhållits 
hur centraliserat och hur homogent det svenska riket var, och den 
centrala förvaltningen och admi nist rationen runt om i länen brukar 
anges som exempel på hur den svenska by rå kratin bredde ut sig. Sta-
tens förmåga att kontrollera sin befolkning, genom föra reformer och 
organisera, framförallt krigsmakten, är viktiga delar av bil den av vad 
som ibland kallas för den svenska militärstaten.754 

Fallen med postmästarna Hultman i Örebro och Schultz i Säter kan 
tyckas stärka uppfattningen om Sverige som en centraliserad tidigmo-
dern stat. Det är emellertid en förenklad bild av hur Sverige fungerade 
och var organiserat under stormaktstiden, och ett av målen med den 
här studien har varit att ifrågasätta ett sådant perspektiv. Istället för att 
fokusera på de centraliserande tendenserna, som är tydliga under hela 
den tidigmoderna epoken, har jag lyft fram och analyserat de olika 
alternativ som staten hade för att organisera sin verksam het. Posten 
var under stormaktstiden vad vi i dag skulle kalla för en offentlig verk-
samhet, och den gängse uppfattningen är att sådana funktioner, varav 
skatt e upp börd och tulltaxering är andra exempel, bäst organiserades av 
stat en. Post väsendet har exempelvis i tidigare for sk ning framhållits som 
en i grunden statlig verksam het.755 Det är en slutsats som baseras på den 
följande historiska ut vecklingen och utgår från hur dessa verksamheter 
ordnades under senare århundraden. Postens första hundra år innehöll 
nämligen flera exem pel på de olika organisationsformer som stod till 
buds för staten, och jag har undersökt organisationens  föränd ringar 
med syftet att förklara varför den svenska staten vid olika tidpunkter 
övervägde olika alternativ och slutligen valde en organi sations form till 
förmån för en annan.

Avhandlingens syfte har gjort det nödvändigt att först och främst 
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kart lägga hur posten var organiserad under 1600-talet. Den inledande 
frågan har därför varit: Hur var det svenska postväsendet organiserat 
under stormaktstiden och vilka olika organisationsformer förekom? 
Den svenska staten har obestridligen haft stor makt över rikets in-
vånare, men bilden av att posten skulle vara ett statligt ämbetsverk 
redan från början stämmer inte. Det är sna rare en utveckling som på 
allvar kan sägas börja med de ekonomiska reformer som genomfördes 
på 1680-talet och som har gjort att Nils Forssell har beskrivit posten 
som det första affärsdrivande verket.756 Undersökningen har visat att 
postväsen det under sina första hundra år var organiserat som både en-
treprenad och hierarki. Staten frånhände sig periodvis kontrollen över 
postorganisationen och lät någon enskild person hantera den, under 
andra perioder centraliserade den posten som en del av den statliga 
förvaltningen. 

Ett exempel på det förstnämnda är när Karl XII gav åtta köpmän i 
Göte borg privilegium på en postförbindelse till Amsterdam. De åtta 
entreprenö rerna fick sköta postlinjen som sitt eget företag och bestämde 
själva över delar av dess organisation. Det sena 1600-talets centralise-
ring, med utnämnan det av Samuel Åkerhielm till överpostdirektör, 
representerar den motsatta orga ni sa tionsformen. Växlandet mellan 
dessa organisationsformer är ett av avhand lingens centrala resultat. 
Genom att använda de teoretiska begreppen entreprenad och hierarki, 
inspirerade av före tagsekono misk forskning och for m ulerade av eko-
nomen Oliver E. Williamson, har undersökningen problem atiserat den 
tidigare bilden av det svenska postväsendet. För den svenska staten har 
både entreprenad och hierarki varit alternativ som prövats under stor-
maktstiden, och organisationen har pendlat mellan dessa båda poler. 

Resultaten kan placeras i den tidigare forskning som diskuterat 
statens för ändringar under perioden. Bland annat knyter de an till 
Aleksander Loits redo görelse för förvaltningen av de reducerade godsen 
i Estland, där flera olika alternativ för statens drift var aktuella.757 Även 
de studier som undersökt bergs bruket i Sverige och Finland under 
1600-talet har pekat på att staten använde olika organi sationsformer 
och valde mellan dem.758 Resultatet i den här av hand lingen bekräftar 
att flera olika alternativa organisationsformer var en realitet un der 
stormaktstiden, och i ett vidare perspektiv knyter resultaten an till 
den inter na tionella forskning som påvisat motsvarande tendenser 
över hela den europe iska kontinenten. Framförallt vill jag framhålla 
I.A.A. Thompsons studie av olika driftsformer i Spanien under Filip 
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II:s tid. Den tudelning av statens drift som fanns i Spanien är i stort 
densamma som Loit redovisat.759 

Entreprenad och hierarki är idealtyper för hur en orga ni sa tion kan 
vara uppbyggd, och att sär skilja de olika typerna i det empi riska mate-
rialet är mycket svårt. I huvudsak var den tidigmoderna statens orga-
nisationer olika entre prenadlös ningar där staten hade mer eller mindre 
infly tande. Min klass ificering av olika organisa tions former ska därför 
ackompanjeras av förbehållet ”domine rad av”. Riktigare är att säga att 
posten under stormaktstiden var en organisa tion som var dominerad 
av antingen entreprenad eller hierarki. När det ex empelvis gäller regel-
verket hade staten under hela perio den kontroll över de förordningar 
som styrde verk samheten. Detta skiljer posten från andra typer av verk-
samhet som ordnades via entreprenad, där arrenda torn vanligen fick 
full kontroll över den verksam het han arrenderade. I postens fall hade 
staten hela tiden makten över regelverket, och istället var det postkas-
san som vid olika tillfällen lades ut på entreprenad. Kartläggningen av 
postens organis ation har således påvisat flera växlingar mellan olika 
organisations former, vilket gör det angeläget att svara på studiens andra 
fråga: Varför växlade staten mellan olika organisationsformer och vilka 
fördelar och nackdelar fanns det med de olika alternativen? 

Jag har fört fram transaktionskostnader som en förklaring. En utgångs-
punkt för under sökningen har därför varit att den svenska 1600-tals-
staten var rationell när den fattade beslut om posten och att tidigare 
erfarenheter och kunskap har spelat in för hur organi sationen utfor-
mades. Ett exempel på när postens organisation förändrades på grund 
av höga transaktionskostnader är statens arrendekontrakt med Johan 
von Beijer 1663. Postverksamheten före Beijers arrende var dominerad 
av konflikter mellan honom och Vilhelm Taube, som hade postkassan 
som förläning. Johan von Beijer hade haft hand om den svenska posten 
sedan 1640-talet och hade hög tillgångsspecificitet för staten, eftersom 
han var utbildad för arbetsuppgiften. Samtidigt var Taubes kunskaper 
om postens hantering näst intill obefintliga och han tvingades inled-
ningsvis ta hjälp av bland annat Beijer för att sköta verksamheten. När 
Beijer efter flera bråk skiljdes från verk samheten sjönk organisatio-
nens tillgångs specificitet drastiskt och transaktionskostnaderna steg. 
Samtidigt fortsatte konflikten mellan Beijer och Taube, vilket krävde 
kanslikollegiets insatser för att övervaka och kontrollera verk samheten, 
med höjda transak tions kostnader som följd.

Kollegiets beslut att efter Taubes förläning ge Johan von Beijer pos-
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ten via ett arrendekontrakt var ett sätt för staten att få en fungerande 
postverksamhet, under ledning av en förfaren man. Beijer kunde med 
sin höga tillgångs specificitet direkt gå in i organisationen, till skillnad 
från någon ny person som hade varit tvungen att läras upp. Med sitt 
val av Beijer som arrendator sänkte staten sina transaktionskostnader 
för postens organisa tion.

Ett exempel på att posten inordnades i statens hierarki var när post-
kassan återtogs 1677. Rikskansler Magnus Gabriel De la Gardie var 
egentligen inget dåligt alternativ som postentreprenör, eftersom posten 
och kanslersämbetet var intimt förbundna genom kansliets centrala 
roll i admini strationen. Att kanslern själv inte skötte postkontoret i 
Stockholm är också rimligt, varför lösningen skulle ha kunnat fungera. 
Det framstår emellertid som om det bland annat var De la Gardies 
ekonomiska handlande som gjorde att organisationsformen byttes ut. 
En viktig variabel här torde vara transak tionsfrekvensen, som hade 
dalat under skånska kriget vilket lett till ökade transaktionskostnader. 

Oliver E. Williamsons teoretiska modell har anpas sats för undersök-
ningen, i synnerhet för att också innefatta politiska trans ak tions  kostnader. 
Min variant innebär att organisations förändringar inte enbart för klaras 
med vilken tillgänglig organisationsform som hade lägst kostnader 
utan att de politiska besluten också vägs in i analysen. Vid varje för-
ändring har organisatio nen formats så att den passade in i den aktuella 
politiken. Staten tog hänsyn till de politiska trans  ak tionskostnaderna 
och fattade rationella beslut gällande post orga nisa tionen, även om 
priset blev högre än tidigare. De politiska trans aktions kost naderna 
har varit betydelsefulla för postens förändri ngar under hela undersök-
nings perioden, och genom att väga in dem i analysen problematiseras 
valet mellan entreprenad och hierarki. Politiska trans aktions kostnader 
innebär att be sluten framstår som mindre planerade på förhand och 
mer präglade av realpolitiska förutsättningar. 

Ett talande exempel är Kristinas förläning av postväsendet till Vilhelm 
Taube. Den förändringen geneomfördes inte för att förbättra postens 
verk samhet utan var ett sätt att belöna Taube och ge honom tillgång 
till postens inkomster. En sådan förändring strider mot grun derna i 
teorin, efter som den ökar verksamhetens transaktions kostnader. Detta 
visar varför Williamsons teori måste vidareutvecklas för att fungera, och 
i relation till 1600-talets stats organisa tion blir beslutet fullt begripligt 
om vi ser förändringen som ett resultat av de politiska transaktions-
kostnaderna. Dessa politiska överväganden har varit mer eller mindre 
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tydliga genom hela undersökningen och de bekräftar bilden av den 
tidigmoderna svenska staten som en organisa tion präglad av personliga 
kontakter. Både förläningen av posten till De la Gardie och indragandet 
av densamma är tydligt betingade av politiska transaktionskostnader.

Betraktat ur statsledningens perspektiv fanns det både fördelar och 
nackdelar med postväsendets olika organisationsformer. Om vi börjar 
med entreprenad alternativet, exemplifierat av Beijers arrende, hade 
en sådan organisation klara fördelar för staten. Som påtalats av den 
tidigare forskningen var arrende ett alternativ som gav statens kassa 
ett tillflöde av reda pengar.760 Samtidigt slapp staten organisera verk-
samheten och undkom på det viset transaktions kostnader för själva 
driften. Det här är fördelar med en entrepre nad som kom posten till 
del också vid Karl XII:s postord ning 1718 och vid entreprenörernas 
postlinje till Amsterdam 1716. Nackdelen är att staten släpper ifrån sig 
kont rollen över hela eller delar av organisationen. Det var exempelvis 
tydligt när Magnus Gabriel De la Gardie erhöll postkassan och det 
statliga regelverket förbigicks av kanslerns myndig het. Ytterligare en 
nackdel med att använda en entreprenad kan vara att staten ändå drar 
på sig höga transaktionskostnader, eftersom verksamheten i de flesta 
fall måste över vakas.

I det hierarkiska alternativet är fördelarna förbundna med statens 
kontroll av verksamheten. När posten ordnades som en del av förvalt-
ningen hade staten ett fast grepp om hur verksamheten fungerade. Det 
var till exempel denna fördel som Henrik Bunge försvarade när han 
argumenterade för att staten skulle behålla kontrollen över posten och 
inte teckna ett nytt arrendekontrakt. Nackdelen med hierarkin är att 
verksamheten riskerar att fastna i byråkrati och att transaktionskostna-
derna då stiger. För mycket övervakning och kontroll i förhållande till 
transaktionsfrekvensen kan göra hela verksamheten ineffektiv.

Som resultaten visar har teorin om transaktionskostnader varit ett 
fruktbart hjälpmedel för att analysera postväsendet och staten under 
stormaktstiden. Efter de modifieringar av teorin som jag redogjorde 
för i inledningskapitlet har det teoretiska per spektivet gett nya infalls-
vinklar och förklaringar. Att tillämpa en modern ekonomisk teori på 
en historisk undersökning av 1600-talet tillhör inte vanligheterna. 
Studien har emeller tid förstärkt intrycket att liknande teoretiska in-
gångar kan ge betydelsefulla bidrag till vår förståelse av det förflutna, 
och avhandlingens användning av teorin om transaktionskostnader har 
vidare utvecklat perspektiv i den tidigare forskningen.761
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Undersökningen har sålunda visat att den svenska posten inte kan 
beskrivas som ett statligt ämbetsverk under sina första hundra år. Den 
tidigare post forskningens perspektiv har problematiserats, och under-
sökningen har visat en komplex bild av en postorganisation i ständig 
förändring. Det var under hela undersökningsperioden staten som yt-
terst kontrollerade posten genom för ordningar och regelverk. Samtidigt 
valde staten vid olika tillfällen att genom privilegier, arrende och andra 
lösningar organisera postväsendet via entrepre nad.762 Det bör framhål-
las att det först under enväldet var möjligt för den sven ska staten att 
utöva ett direkt byråkratiskt styre över postväsendet, i och med att den 
centrala administrationen då hade byggts upp. Om vi generaliserar pos-
tens ut veckling till att gälla för hela den svenska statsapparaten under 
1600-talet kan därför några tidigare tolkningar ifrå gasättas. Studiens 
tredje fråga är: Vilka konsekvens er får resultatet för vår bild av hur 
den svenska staten organiserade sin verk samhet under stormaktstiden?

 Under hela undersökningsperioden har entreprenad modeller för 
organise ring av statlig verksamhet funnits med, och de har dessutom 
varit mycket levande i diskussionerna om hur statens verksamhet skulle 
ordnas. Ett exempel är kanslikollegiets önskemål att arrendera bort pos-
ten under 1685. Även om kungens godkännande stannade på pappret 
visar beslutet att det var fullt legitimt ur den enväldige kungens per-
spektiv att driva posten via entre prenad. Detta är en poäng som stora 
delar av den tidigare forskningen har för bigått. Istället har enväldets 
förvaltning betraktats som centra liserad och kon trollerad av kungen. 

Resultaten gör att den centraliserade militärstaten kan ifrågasättas. 
Som jag ser det måste den svenska staten, ofta benämnd som ge nom-
byråkratiserad och centraliserad, förstås utifrån att statsledningen 
växlade mellan olika organisa tionsformer och att det låg såväl politiska 
som ekono miska motiv bakom förändringarna. Resultatet ligger i linje 
med David Parrotts analys av militära förband under den tidigmoderna 
perioden. Parrotts slutsats att det privata alternativet kunde vara väl så 
effektivt som det statliga, och med det ett konkret alternativ, bekräf-
tas av den här undersökningen.763 Ytterligare ett ex empel är William 
H. McNeills studie av de spirande kolonialmakterna i Europa under 
1600-talets andra hälft. Han argumenterar för att deras suveräna härs-
kare hade allt att vinna på att samarbeta med kapitalstarka individer 
och att Europas expansion byggde på ett system där staten var integre-
rad i kom mer siella nätverk, där både entreprenad och hierarki var 
represente rade.764
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Studien har också bekräftat den tendens i riktning mot mer hierarki-
domine rade organisationer på 1600-talet som den tidigare forskningen 
har visat.765 Ovan berörde jag övergången från arméer uppbyggda av 
privata krigs ent reprenörer till inhemska utskrivna trupper kontrollerade 
av hierarkiska statliga organisationer. Detta skifte i organisationsform 
inom krigsmakten är väl belagt.766 Föreliggande studie har emellertid visat 
att det även gäller för den civila förvaltningen, och efter att 1600-talet 
dominerats av pendlingar mellan entreprenad och hierarki kom det 
statliga ämbetsverket att bli bestående under de följande århundradena. 
Det regelverk och den organisation som slogs fast för posten i början 
av 1700-talet blev bestående intill 1860-talet, då hela förvalt nings-
organisationen förändrades. Ett exempel på organisationens stabilitet 
finns i ett förslag till postordning från 1800, alltså nästan hundra år 
efter den här un dersökningens slut. Förslaget är enligt en notering på 
omslaget författat av den finske post mästaren Samuel Enander i Ab-
borrfors. I Enanders postordning hänvisas genom gående till 1600-talets 
regelverk. Gällande straff för de postmästare som inte följer reglerna 
hänvisar Enander exempelvis till post ordningen från 1645.767

De förändringar av postens organisation som jag har analyserat kan 
generaliseras till att gälla för hela den svenska förvaltningen. Det är 
rimligt att anta att de pendlingar mellan entreprenad och hierarki som 
posten genomgick också berörde andra verksamheter. Entreprenad-
lösningar användes för att organ isera tullen och salpetersjuderierna, 
och resultaten från den här undersökningen stärker bilden av att både 
entreprenad och hierarki var möjliga organisa tionsformer. Det är ändå 
troligt att den civila för valtningen i stort utvecklades i riktning mot en 
mer hierarkiserad organisation, på liknande sätt som tidigare forskning 
visat för militären. 

Ytterligare en slutsats av undersökningen är att statens organisation 
under 1600-talet inte enbart kan tolkas med utgångspunkt i ekono-
miska beslut. Det var inte alls säkert att det alternativ som i dag fram-
står som mest kostnadseff ektivt var det som valdes. Här kommer den 
politiska dimensionen in: hänsyn till politiska trans aktions kostnader 
kan åsidosätta strävan efter att uppnå lägre ekonomiska kostnader för 
en or ga nisation. 

På ett allmänt plan har jag i den här avhandlingen utvecklat ett al-
ternativ för hur den tidigmoderna staten kan studeras. Avslutningsvis 
ska därför något kort sägas om ett par av mina centrala utgångspunkter 
och hur de kan användas för framtida undersökningar. 
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För det första vill jag framhålla avhandlingens organisationsperspek-
tiv. Det har blivit tydligt att en analys av hur staten orga niserade sin 
verksamhet kan bidra med nya perspektiv på hur Sverige fungerade 
under den tidig moderna epoken. Studien vidareutvecklar genom detta 
den tidigare forskning som lyft fram organiseringen som avgörande för 
statens utveckling till en skattemilitär stat. Denna forskningsinriktning 
har betonat att det var själva skapandet av organisationer som gjorde att 
statsmakten på ett effektivt sätt kunde använda de begränsade resurser 
som fanns inom riket. På ett högre plan sammanfaller den organisatoriska 
utvecklingen med för änd ringarna av det politiska klimatet i Sverige, 
framförallt från början av 1600-talet.768 Då skaffade sig aristokratin en 
plats i den växande byråkratin och i dess växelverkan med reg enten ut-
formades under de kommande hundra åren den svenska stormakten. 

För att på ett tillfredsställande vis förklara de förändringar som skedde 
måste hela denna tidsperiod analyseras. Jag vill därför för det andra 
under stryka det långa tids per spektivets betydelse för framtida studier av 
den svenska 1600-talsstaten. En mer kronologiskt begränsad studie gör 
det svårt att fånga upp förändringar och utvecklingstendenser. Om vi 
vill finna exempel som säger något om hur staten förändrades, och med 
det om förutsättningarna för de människor som bodde och verkade där, 
är fallstudier av kortare tidsperioder nöd vändiga men otillräckliga. De 
fungerar som belysande fall, men behöver kompletteras med ett längre 
tidsperspektiv för att ge en fullständigare bild av historien.

För det tredje vill jag betona behovet av fler studier av den civila 
förvalt ningen. Den skissade utvecklingen ovan ägde rum både inom 
krigsmakten och inom den civila förvaltningen. Postväsendets tillkomst 
och utveckling hör hemma inom den senare och som avhandlingen visat 
saknas det undersök ningar av den civila förvaltningens förändringar 
under 1600-talet. Histo rikerna har koncentrerat sig på den militära 
förvaltningen, varför våra kunskaper om den civila sidan är begränsade. 
Studien har bidragit till att fylla en del av luckan, men mer forskning 
måste göras i framtiden.
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Postal service on shifting conditions

The organization of the Swedish postal service,  
c. 1600–1720

This dissertation investigates the Swedish postal service, focusing on its 
organization from approximately 1600 to 1720. During this period, 
Sweden developed from being an unimportant kingdom on Europe’s 
periphery to being among the continent’s prominent powers. A well-
functioning postal service was a prerequisite for governing and control-
ling the new great power, and Sweden established its postal service at 
about the same time as other European countries. The extension of the 
postal system to cover the entire European continent gave people new 
opportunities for communicating, and it is difficult to overestimate its 
importance to economic and political commu nication. The purpose 
of the study is to explain why the Swedish state, at different points in 
time, chose one form of postal organization over another. 

Relatively little historical research has been done on the Swedish 
postal service. Above all, the service has not been studied as an inte-
grated part of the Swedish state’s development. Rather, the majority 
of the studies done on the subject may be described as detailed and 
precise accounts of the organization of the postal service; accounts that 
emphasize the service’s development towards becoming a national civil 
service department.

The principle question of this investigation has been: How was the 
Swedish postal service organized during the 1600s, what were the forms 
of organization chosen, and why did the state shift between these? In a 
broader perspective, the dissertation has investigated how the answers 
to these questions affect our perception of how the Swedish state or-
ganized its agencies in the seventeenth century.

The analysis relies on a theoretical model inspired by economist Oliver 
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E. Williamson’s transaction cost theory, modified to function for a study 
of seventeenth-century Swedish society. The concepts market and hierar-
chy are central to this theory. They denote the ways in which enterprises 
and agencies can be organized. In a hierarchical organization, the prin-
cipal actor – in this case the state – leads and controls the organization’s 
operation and resources, employing staff to carry out various tasks. In 
a market organization, the state buys services from one or more market 
actors. How choices can be made between the two alternatives has been 
explained with the aid of a transaction cost analysis; the transaction costs 
being the expenses an organization incurs for supervising its own opera-
tion, by for example formulating, publicizing and upholding rules and 
regulations. During the period under research, the postal service alter-
nated between being incorporated into the government admini stration 
and being contracted out to some private individuals. 

The concept of market has been reformulated in the dissertation. 
Instead of market, the term contract has been used in the analysis. 
This term denotes an organization where the crown handed over the 
leadership of the postal organization to some private individuals, often 
in acknowledgment for previous services to the state. The system thus 
resembled the medieval practice of enfeoffment – here, in an early 
modern guise. The analysis focuses on the shifts between the state’s 
centralized control of the postal organization, labeled hierarchy, and 
the above-mentioned form of contract. The principle question is why 
these shifts in the organization of the postal service took place, and 
what changes they entailed. 

The method used in the study is linked to the theoretical model. In 
trans action cost analysis, it is essential to compare different forms of 
organization. In practice, this entails the juxtaposition of the various 
organizational forms taken by the postal service between 1600 and 1720 
to illuminate differences and similarities between them. The investiga-
tion uses a wide variety of sources, complementing material from the 
central administration – e.g. minutes, ordi nances and fiscal material 
– with, for example, letters written by persons who were central actors 
in the Swedish state.

The organization of the postal service in the 1600s
The central state administration’s attempts to establish a mail delivery 
system during the late sixteenth century became the origin of Sweden’s 
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postal system. Both Johan III and Karl IX were concerned about the 
manner in which royal letters were transported, both within and without 
the Swedish kingdom. After the year 1600 when contacts with the rest 
of Europe increased, it became evident that the need for orderly postal 
connections had increased, as well. The first postal organization was, 
thus, established in response to the needs of the state, with the royal 
decree of 20 February 1636 on the subject of post messen gers. Here, 
Sweden’s development differed from that of other European countries, 
where the merchants’ interests were usually instrumental in the creation 
of a postal service. In Sweden, it was primarily the needs of the state 
that led to its organization. 

The first Swedish post organization was founded when the German 
Anders Wechel was brought to Stockholm to become the kingdom’s 
first post director. The organization of the postal services was, at this 
point, hierarchical, as Wechel was employed and paid by the state. It was 
left to Wechel’s successor, Johan Beijer, to further develop the Swedish 
postal service during the 1640s, and the ordinances enacted around 
the time of his accession were typical of a hierarchical organization.

After Johan Beijer had been post director for a brief period, the 
organization was changed. The first break with the existing hierarchy 
came when Queen Kristina, in 1655, contracted out the postal service 
to Councillor Vilhelm Taube. The postal service, and foremost the post’s 
treasury, had become incorporated into the seven teenth-century state’s 
scheme for rewarding services. With Taube as contract-holder, the orga-
nization fell into disarray. For a while, Johan Beijer continued to work 
at the post office in Stockholm, but left the post service administration 
after an argument with Taube. The conflict was eventually re solved 
only after Taube relinquished his position as the postal service head.

In January 1663, Johan von Beijer (who had been ennobled in the 
interim) was again awarded the position of post director. This time, the 
Chancery Board gave him a contract on the post. It was during these 
years when the leadership of the postal service was held on contract 
that the Swedish post service appears most clearly adjusted to a contrac-
tual form. The dominance of the contractual model was most obvious 
when it came to the organization’s finances. Beijer gained practically 
free disposal over the postal treasury. To make his contract profitable, 
he sub-contracted local post offices to individual postmasters. The 
investigation of local post contracts has shown that a large proportion 
of the Swedish postal service was, during the 1660s, in private hands. 
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Neither Beijer’s contract nor the resulting sub-contracting of individual 
post offices have received much attention in earlier research. Indeed, 
one of the most important results of this study is to show how far the 
postal service of the 1660s was from the government agency described 
by earlier researchers. 

In 1673, Johan von Beijer surrendered his post service contract. The 
postal service was then handed over to Chancellor Magnus Gabriel 
De la Gardie, as a token of the young Karl XI’s appreciation of De la 
Gardie’s services during the regency. De la Gardie was given the post 
on contract, similar to Taube in the 1650s. The years of De la Gardie’s 
tenancy was a tumultuous time for the postal service. His first priority 
was to gain full access to the income generated by the postal service. 
This study has shown that he made good use of the opportunity to 
withdraw huge sums of money to boost his private economy. 

The contract organization, which characterized the postal service 
during Beijer and De la Gardie, ended in 1677, when Karl XI decided 
to return the administration of the postal service to the state. The king’s 
decision introduced a period of intense organizational activity, as the 
service was shifted back into a hierarchical organization. During the 
1680s and 1690s, it was transformed into something that increasingly 
resembled a civil service depart ment. In 1697, Samuel Åkerhielm was 
appointed general director of the postal service, and under his leadership 
regulations and directives were established for the entire organization. 
The regulations introduced around the year 1700 created a foundation 
for what would become the Swedish Royal Postal Service, Kungliga 
Postverket, an organization dominated, in form, by the hierarchical 
alternative, with the state administration directing and controlling 
the entire enterprise.

The analysis in this study shows that during the last decade of the 
period researched, the hierarchical civil service department was again 
to be replaced by a more contract-oriented organization. The changes 
of the 1710s were due, to a large extent, to the Great Nordic War. Most 
important, here, was Karl XII’s decree of 1718, which gave responsibility 
for the postal service to Sweden’s innkeepers. Swedish inns already had 
the task of providing travelers with food, lodging and horses. Now, a 
decree was issued whereby the old post system, in which peasants car-
ried the letters, was replaced by a system whereby the inns provided 
the post messengers. The inns now functioned as the system’s nodal 
points as the kingdom’s innkeepers became postmasters, responsible 
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for the transportation of letters from one inn to another. In return, the 
innkeepers received the right to pocket some of the fees exacted from 
those sending the letters. This decree thus turned the post service into 
a contract-oriented organization; the plan was to make it possible for 
the service to meet its own costs. Karl XII’s postal organization was a 
major departure from the hierarchically organized civil service depart-
ment that had been established during the preceding decennia.

The post organization of 1718 was abandoned, however, after the 
king’s death in November that same year. In the revolutionary atmosphere 
that followed the fall of the absolute monarchy, the postal service was 
re-organized according to the very regulations that Karl XII’s postal 
decree had abolished. Peasants were again recruited as post messengers; 
the old regulations were reinstated. At the end of the period researched, 
the postal system was again characterized by a hierarchical organization. 

Results and conclusions
This study shows that the Swedish postal service during the 1600s was 
organized according to both contractual and hierarchical principles. 
The state occasionally relinquished control over the postal service, lea-
ving it to entrepreneurs to handle. At other times, the state centralized 
the postal service’s administration, putting it under direct government 
control. By making use of the theoretical concepts contract and hierar-
chy, which are derived from transaction cost theory, the investigation 
has problematized a formerly standard picture of the Swedish postal 
service. Hereafter, the Swedish postal service must be regarded as an 
organization in which both models coexisted. The Swedish state tried 
both contract-oriented and hierarchical organizations during the 1600s; 
indeed, as has been shown, the organization oscillated between these 
two poles. 

This description, however, gives an oversimplified picture of the or-
ganizational forms that actually existed. This investigation has classified 
certain organizations as either contract-determined or hierarchical, but 
each classific ation must be preceded by the qualifier ‘predominantly’. 
When managing their affairs, Europe’s early modern states employed 
mixtures of contractual and hierarchical models. When contract ap-
proaches were used, they were, in most cases, subjected to some degree 
of state control. This study shows that in Sweden the postal service 
throughout most of the 1600s was organized according to just such 
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a mixture. For example, throughout the period the state set the rules 
regulating the service. In this respect, the postal service differed from 
other kinds of out-contracted enterprises, where (generally) the cont-
ractor gained full control over the enterprise and could manage it in 
whichever manner he pleased. In the case of the postal service it seems, 
rather, that it was the postal treasury – that is, the right to use the 
income gen erated by carrying letters – that was occasionally handed 
over to the contractor.

This dissertation emphasizes transaction costs as a way of under-
standing why the state shifted between different organizational forms. 
Williamson’s theory of transaction cost has been modified for the sake 
of the investigation, the most important modification being the exten-
sion of the concept to include political transaction costs. This extension 
allows for an explanation of the state’s choice of different organizations 
not determined solely by the relative cost of each organizational form. 
The analysis also takes the political dimension into account. 

Throughout the period researched, political transaction costs played 
an important role in the postal service’s transformations. An evaluation 
of such costs problematizes the choice between contract and hierar-
chy, making decisions appear less pre-planned and more dependent 
on shifting political conditions, such as war, peace, and other circum-
stances, than the internal needs of the post office itself. The need to 
find ways to reward faithful servants, like Taube and De la Gardie, is 
another example of how political decisions influenced the development 
of the postal organization.

Closing remarks
The dissertation shows that transaction cost theory is a useful tool in 
the analysis of the early modern postal service and state. Its theoretical 
perspective provides new approaches to and explanations of historical 
phe nomena, strengthening the impression that such interdisciplinary 
theoretical approaches can contribute greatly to our understanding of 
the past. The dissertation’s use of transaction cost theory has expanded 
the perspective and has elaborated earlier research.

The results make it possible to question a number of previously 
accepted interpretations of the seventeenth-century Swedish state ap-
paratus. The fluctuation between contract and hierarchy is a point to 
which previous research has given scant attention; depending, instead, 
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on a model of the absolutist regime’s administration as centralized and 
controlled by the monarch. The results of this investigation make it 
possible to question the centralized military state. The early modern 
Swedish state, often considered thoroughly bureaucratic and centra-
lized, must be understood from the perspective of a state leadership 
that alternated between different organiza tional forms, and one must 
acknowledge that both political and economic motives underlay the 
variations in management of the postal service. 

Another conclusion of the investigation is that the organization of 
the seventeenth-century state cannot be understood solely in terms of 
economic choices. It was far from certain that the choice would fall on 
what today seems the most cost-efficient course of action. Here, the 
political dimension becomes vital to the analysis; the relative costs of 
political transactions may, in fact, take precedence over the real costs 
of an organization. The shifts in organizational forms that took place 
during the 1600s must not be seen as missteps on the way toward a 
modern nation; rather, the norm has been oscillation between contract 
and hierarchy, as shown by this study’s long-term perspective on the 
Swedish postal service.



222

Förkortningar

AOSB Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling
BRP Borgarståndets riksdagsprotokoll
FRA Finlands riksarkiv
HRSH Handlingar rörande Skandinaviens historia
KB Kungliga biblioteket
KSPT Kopiesamling av postalt tryck
LLA Landsarkivet i Lund
PM Postmuseum
PRP Prästeståndets riksdagsprotokoll
RA Riksarkivet
RR Riksregistraturet
SAOB Svenska Akademiens ordbok
SRA Svenska riksdagsakter
SRAP Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll
SRP Svenska riksrådets protokoll
ULA Landsarkivet i Uppsala
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Prolog i Örebro
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ten, 28/2 1717, Överpostdirektören, generalposträttens arkiv, konceptprotokoll, 
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 6 Se Grape 1951, s. 733–734.
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teckningen bygger när inget annat anges på Forssell 1936, bd 1, kap. 7, och på 
Linnarsson (under utgivning).

 8 I den här studien benämns både den omyndiga och den regerande Kristina ”drott-
ning Kristina”. Det bör emellertid framhållas att Kristina som krönt drottning var 
”kung”. Om detta har Karin Tegenborg Falkdalen skrivit. Liksom hon använder 
jag termen ”drottning Kristina” av sti listiska skäl, se Tegenborg Falkdalen 2003, 
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lyftas fram, se Lindberg 1997, s. 9–42.

 9 Om slaktarposten i Holm 1906–1929, bd 1, s. 3.
 10 Forssell 1936, bd 2, s. 202.
 11 Lagerqvist & Nathorst-Böös 2000, s. 67–68.
 12 Nylander 1928, s. 15–23, se tabellerna.
 13 Forssell 1936, bd 1, s. 202–204.

1. Utgångspunkter
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Egmond 2007.
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 17 En större jämförelse mellan olika postsystem inom det svenska Östersjöväldet 
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hade varit en givande studie, där olika typer av organisationer kunde ha ställts 
mot varandra. I den här avhandlingen har jag valt att koncentrera mig på enbart 
den organisation som så småningom blev Postverket. Exempel på tidigare forsk-
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 18 Typexempel på detta är Lindegren 1984, s. 99; Nilsson 1990, s. 11–12. Interna-
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naden av staten som en organisation, se Tilly 1992, s. 20–21. I förlängningen är 
det en forskningsinriktning som är inspirerad av Max Weber och Otto Hintze, 
och således har sina rötter i det tidiga 1900-talet. Både Weber och Hintze har 
betonat ett organisationsperspektiv för staten. Inflytelserika texter finns i Weber 
1983–1987 och Hintze 1975, en kort översikt finns i Glete 2002, s. 42–51.
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2008, s. 19–20.
 22 Se t.ex. Polišenský & Kollmann 1997, s. 44–68.
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om kontrakts förhållan det mellan entreprenören och fursten i Redlich 1964–1965, 
bd 1, s. 216–236. Se även Parrott 2005, s. 526–527; Parrott 2006, s. 278–279; 
Glete 2000, s. 69; Singer 2008, s. 19–29.

 24 Parrott 2006, s. 278.
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 30 Nordlund 1971, s. 411–421.
 31 Cavallie 1975, s. 101, 274–277; Lindeberg 1941, s. 372–373.
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 34 Se det forskningsläge som presenteras i Asker 2004, s. 21–26.
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Nergård 2001 och Müller 1998.
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bl.a. lyfts fram i Sjöberg 2009, s. 7.

 37 Hallenberg 2008, s. 43–55.
 38 Hallenberg 2008, s. 62–64.
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För en användning av begreppet på amerikansk historia, se John 1994, s. 98–108. 
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 90 För förändringarna i krigföringen se den omfattande diskussionen kring en ”mi-
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liamson. Se t.ex. The mechanisms of governance (1996), vilket är hans senaste bok 
som sammanfattar det teoretiska ram verket. I det följande använder jag svenska 
namn på de begrepp som förekommer inom teorin. Dessa är tagna från Nygaard 
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Schweden und dero Bundsverwandten Evangelische Chur-Fürsten und Ständen”.

 283 Heurgren 1961, s. 50–51.
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 284 ”Post Ordnung”, 28/8 1632, kopia i Äldre postförordningar, 421AC2, PM: 
”Königl: Mayest: zu Schweden verordneten Postmeister durch Leifflandt und 
Preussen”. Allmänt om postens grun dande i Baltikum, se Pētersone 1997.

 285 Om Jacob Becker i Küng 2009, s. 178–179, 183–186. Allmänt om postens grun-
dande i Baltikum, se Pētersone 1997.

 286 Se t.ex. Holm 1906–1929, bd 1, s. 71; Heurgren 1961, s. 17.
 287 Bl.a. fick Wechel kraftfullt stöd från Gustav II Adolf när rådet i Leipzig tyckte att 

han tillskansade sig för mycket av portomedlen på en konkurrents bekostnad, se 
Heurgren 1961, s. 39–40.

 288 Brev till Gustav II Adolf, 11/2 1630, AOSB, vol. 1:5, s. 90.
 289 Betänkande om monopolet på spannmålshandeln, 4/1 1631, AOSB, vol. 1:6, s. 

17.
 290 ”Post-Patent und Salva-Guardia”, 30/10 1633, Svenska postförordningar på tyska, 

excerptsamling, 1631–1724, PM: ”[D]em allgemeinen Wesen zum besten und zu 
Vermehr- und Erhaltung der unent behrlichen Commercien das hochnotwendige 
postwesen im Reich nach den Niderlanden, See-Stätten, Frankreich und andern 
Orten wider einzuführen und anzustellen verordnet […] Dass unent behrliche 
Postwesen im Reich leicht wider in Abgang und gäntzliche Ruin zu fast unwider-
kehrlichen Schaden und Praejuditz dess gemeinen Wesens und deren commercien 
gebracht werden köndte und möchte”.

 291 Wir Gustaff Adolph von Gottes Gnaden der Schweden Gothen und Wenden könig 
Groß Furst in Finland herßog zu Ehsten und Carelen …, Kitzingen, 16/3 1632. 
(Skyddsbrevet finns i Samtida skrifter rörande Sveriges förhållanden till frem-
mande magter, svenska förhållanden, 82 Aa 23/25, KB).

 292 Brev till Franciscus Erizus, doge i Venedig, 15/7 1634, AOSB, vol. 1:12, s. 
178–179; borgmästare och råd i Zürich och Schaffhausen, 26/4 1634, AOSB, 
vol. 1:11:2, s. 634–635; borgmästare och råd i Nürnberg, 22/6 1634, AOSB, vol. 
1:12, s. 115.

 293 Brev till Henri, hertig av Rohan, överbefälhavare över de franska trupperna i 
Graubünden, 27/4 1634, AOSB, vol. 1:11:2, s. 638–640.

 294 Heurgren 1961, s. 50–51.
 295 Brev till kurfursten Georg Wilhelm av Brandenburg, 8/3 1634, AOSB, vol. 1:11:1, 

s. 438–439; kurfursten Johann Georg av Sachsen, 12/5 1634, AOSB, vol. 1:11:2, 
s. 702.

 296 Detta blev tydligare senare under 1600-talet, och undersökes i Lindberg 2006, 
s. 121–123.

 297 Memorial till regeringen med en plan för dess åtgärder i den inre förvaltningen, 
8/10 1633, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, egenhän-
diga skrifter, E548, RA.

 298 Se t.ex. Axel Oxenstiernas brev till riksrådet, 6/4 1631, AOSB, vol. 1:6, s. 205; 
Clas Flemming, 22/1 1633, AOSB, vol. 1:8, s. 89; Gustav Horn, 26/6 1633, 
AOSB, vol. 1:9, s. 89.

 299 Brev från riksrådet till Axel Oxenstierna, 17/2 1634, HRSH, vol. 26, s. 295.
 300 Rekommendationsbrev för Anders Wechel, 26/8 1635, AOSB, vol. 1:13, s. 566.
 301 Rekommendationsbrev för Anders Wechel, 26/8 1635, AOSB, vol. 1:13, s. 566.
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 302 Rekommendationsbrev för Anders Wechel, 26/8 1635, AOSB, vol. 1:13, s. 567.
 303 Riksrådets protokoll, 9/10 1635, SRP, vol. 5, s. 191–192.
 304 Ordinantia om gästning och skjutsning, Ridderskapet och adelns riksdagsarkiv, 

odaterad, riksdagarna 1634–1635, R8, RA. Jfr citatet i avsnittet ovan om förslaget 
vid riksdagen 1624.

 305 Riksrådets protokoll, 16/10 1635, SRP, vol. 5, s. 209.
 306 Adelns betänkande över ordinantian om gästning och skjutsning, 4/11 1635, 

Ridderskapet och adelns riksdagsarkiv, riksdagarna 1634–1635, R8, RA.
 307 Riksrådets protokoll, 4/11 1635, SRP, vol. 5, s. 272.
 308 Riksdagsbeslut, 12/11 1635, Stiernman 1728–1733, vol. 2, s. 939.
 309 Kongl. Maij:tz til Swerige wår Allernådigste Drottnings och Frökens Förordning 

om Tafwerner och Gästgifware åå Landet, Stockholm, 29/1 1636; Förordning om 
Post-Bådhen, Stockholm, 20/2 1636.

 310 Förordning om Post-Bådhen, Stockholm, 20/2 1636.
 311 Memorial till regeringen med en plan för dess åtgärder i den inre förvaltningen, 

8/10 1633, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, egenhän-
diga skrifter, E548, RA.

 312 Wij Christina medh Gudz Nådhe Sweriges, Göthes och Wendes vthkorade Drotning 
och Arffurstinna […] att vprätta ett Postwäsende öffuer heela wårt Konungarijke 
[…] til en Postbonde antagha…, Stockholm, 27/2 1636.

 313 Kaiserfeld 1999, s. 376.
 314 Bergman 1995, s. 92–94.
 315 Förordning om Post-Bådhen, Stockholm, 20/2 1636.
 316 Förordning om Post-Bådhen, Stockholm, 20/2 1636.
 317 Förordning om Post-Bådhen, Stockholm, 20/2 1636.
 318 Herlitz 1964, s. 107–109, 115–116; Asker 2007, s. 89–90, 103.
 319 Herlitz 1964, s. 106, 118.
 320 Nilsson 1990, s. 200–202.
 321 Beställningsbrev för Anders Wechel, 20/2 1636, RR, RA.
 322 Beställningsbrev för Anders Wechel, 20/2 1636, RR, RA.
 323 Beställningsbrev för Anders Wechel, 20/2 1636, RR, RA.
 324 Om rekryteringen av utländsk expertis i Mörner 2001, s. 190–200. Tillvägagångs-

sättet kan tolkas som att staten vände sig till marknaden för att få tag i kompetent 
personal, en poäng som görs i Glete 2002, s. 55–56.

 325 Runge Kristoffersen & Nordlinder 2004, s. 129.
 326 Skrivelse till landshövdingarna, 19/2 1636, RR, RA.
 327 Beställningsbrev för Olof Jönsson, 20/2 1636, RR, RA.
 328 Om Olof Jönsson i Holm 1906–1929, bd 2, s. 78–79, 120–121.
 329 Holm 1906–1929, bd 1, s. 111–112.
 330 Bekräftelsebrev för Gese Wechel, 25/10 1638, RR, RA.
 331 Lundgren 1987, s. 23–34; Holm 1906–1929, bd 4:3, s. 24–44.
 332 Holm 1906–1929, bd 1, s. 119–126; Bonsdorff 1989, s. 135–141.
 333 Se Pietiäinen 1988, s. 41–46.
 334 Villstrand 1985, s. 464–465.
 335 Brev från riksrådet till Per Brahe, 22/12 1637, RR, RA.
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 336 Fullmakt för Bernhard Stein von Steinhausen, 2/6 1638, RR, RA.
 337 Brev till Per Brahe, 2/6 1638, RR, RA.
 338 Se bl.a. Wij Christina medh Gudz Nåde, Sweriges, Göthes… at låta vprätta ett 

allmänt Postwäsende öfwer Storfurs tendö met Finland sampt begge Carelerne och 
Ingermanneland…, Stockholm, 6/9 1638; Förordning om Postförwalternes Löön 
och Frijheter vthi Städerne, Stockholm, 6/9 1638.

 339 Om detta i Forssell 1936, bd 1, s. 48–49.
 340 Riksrådets protokoll, 14/10 1642, SRP, vol. 9, s. 425.
 341 Den tidigare forskningens syn på bönderna diskuteras i Holm 2007, s. 16–21.
 342 Speciella postbönder rekryterades förutom i Sverige också i Norge, se Bladh 1999, 

s. 28.
 343 Madsen 1991, s. 153, 157–159, om Hamburg se Ahrens 1962 s. 28–42.
 344 Lilja 2000, s. 97–98.
 345 Lilja 2000, s. 266–268.
 346 Sven Lilja menar att antalet innevånare i städerna ökade med över 100 pro cent 

mellan 1610 och 1650, se Lilja 2000, s. 64.

3. Post på entreprenad
 347 Fullmakt för Johan Beijer, 15/10 1642, RR, RA.
 348 Jacobson 1922, s. 70–74.
 349 Fullmakt för Johan Beijer, 15/10 1642, RR, RA.
 350 Beställningsbrev för Johan Beijer, 2/1 1643, RR, RA.
 351 Beställningsbrev för Johan Beijer, 2/1 1643, RR, RA.
 352 ”Instruction, huar effter Kongl. Maij:tz wår allernådigste Drottnings Postmästare, 

Ehrlig achtadt och Wälbetrodd Johan Beijer uthi samme sitt Embete och Post-
wäsendets tilbörlige förwaltningh, sigh skall hafwa att rätta”, 2/1 1643, i Styffe 
1856, s. 457.

 353 ”Instruction, huar effter Kongl. Maij:tz wår allernådigste Drottnings Postmästare, 
Ehrlig achtadt och Wälbetrodd Johan Beijer uthi samme sitt Embete och Post-
wäsendets tilbörlige förwaltningh, sigh skall hafwa att rätta”, 2/1 1643, i Styffe 
1856, s. 459.

 354 ”Instruction, huar effter Kongl. Maij:tz wår allernådigste Drottnings Postmästare, 
Ehrlig achtadt och Wälbetrodd Johan Beijer uthi samme sitt Embete och Post-
wäsendets tilbörlige förwaltningh, sigh skall hafwa att rätta”, 2/1 1643, i Styffe 
1856, s. 458.

 355 ”Instruction, huar effter Kongl. Maij:tz wår allernådigste Drottnings Postmästare, 
Ehrlig achtadt och Wälbetrodd Johan Beijer uthi samme sitt Embete och Post-
wäsendets tilbörlige förwaltningh, sigh skall hafwa att rätta”, 2/1 1643, i Styffe 
1856, s. 458.

 356 Holmberg 2000, s. 42–45, för ett europeiskt perspektiv på tidningsväsendet, se 
Schröder 1995 och Behringer 2003.

 357 Dooley 1999, s. 11–14, 38.
 358 ”Instruction, huar effter Kongl. Maij:tz wår allernådigste Drottnings Postmästare, 

Ehrlig achtadt och Wälbetrodd Johan Beijer uthi samme sitt Embete och Post-
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wäsendets tilbörlige förwaltningh, sigh skall hafwa att rätta”, 2/1 1643, i Styffe 
1856, s. 459.

 359 General rijkzens Postordning, Stockholm, 2/1 1643. Samma förordning återutgavs 
i samband med drottning Kristinas trontillträde 1645, den senare versionen har 
använts här, se ”General Rijksens Post-Ordning”, 19/7 1645, i Kongelige och andra 
wederbörandes förordningar angående postwäsendet 1707, s. 200.

 360 ”General Rijksens Post-Ordning”, 19/7 1645, i Kongelige och andra wederbörandes 
förordningar angående postwäsendet 1707, s. 200.

 361 Postordningen har samma lydelse som den från 1643, brevtaxan har däremot 
ändrats och blivit ”förbättrad”, se ”Hennes Kongl. May:ts wår Aldranådigste 
Drottnings special-förordning om Brefens som skole försändas med Posten bestäl-
ning och betalning”, 19/7 1645, i Kongelige och andra wederbörandes förordningar 
angående postwäsendet 1707, s. 205–206.

 362 ”Kongl. May:ts wår allernådigste Drottnings förordning om Postbönderne eller 
postilioner”, 20/8 1646, i Kongelige och andra wederbörandes förordningar angående 
postwäsendet 1707, s. 210–215.

 363 ”General Rijksens Post-Ordning”, 19/7 1645, i Kongelige och andra wederbörandes 
förordningar angående postwäsendet 1707, s. 202.

 364 ”General Rijksens Post-Ordning”, 19/7 1645, i Kongelige och andra wederbörandes 
förordningar angående postwäsendet 1707, s. 201.

 365 ”General Rijksens Post-Ordning”, 19/7 1645, i Kongelige och andra wederbörandes 
förordningar angående postwäsendet 1707, s. 201.

 366 ”General Rijksens Post-Ordning”, 19/7 1645, i Kongelige och andra wederbörandes 
förordningar angående postwäsendet 1707, s. 203.

 367 Problemen med fribreven diskuteras i Olsson 2006, s. 7–22.
 368 ”Hennes Kongl. May:ts wår Aldranådigste Drottnings special-förordning om 

Brefens som skole för sändas med Posten bestälning och betalning”, 19/7 1645, 
i Kongelige och andra wederbörandes förordningar angående postwäsendet 1707, s. 
206.

 369 North 1993, s. 85.
 370 ”Kongl. May:ts wår allernådigste Drottnings förordning om Postbönderne eller 

postilioner”, 20/8 1646, i Kongelige och andra wederbörandes förordningar angående 
postwäsendet 1707, s. 211.

 371 Wij Christina medh Gudz nåde, Sweriges, Göthes och Wendes vtkorade Drottning och 
Arffurstinna […] låtet förordna vppå the störste Sträckwäghar i wårt Konungarijke, 
wisse löpande Poster, Stockholm, odaterat, 1640.

 372 ”Kongl. May:ts wår allernådigste Drottnings förordning om Postbönderne eller 
postilioner”, 20/8 1646, i Kongelige och andra wederbörandes förordningar angående 
postwäsendet 1707, s. 212.

 373 ”Kongl. May:ts wår allernådigste Drottnings förordning om Postbönderne eller 
postilioner”, 20/8 1646, i Kongelige och andra wederbörandes förordningar angående 
postwäsendet 1707, s. 213.

 374 ”Kongl. May:ts wår allernådigste Drottnings förordning om Postbönderne eller 
postilioner”, 20/8 1646, i Kongelige och andra wederbörandes förordningar angående 
postwäsendet 1707, s. 214.
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 375 Få, om ens några, av postbönderna lär ha ägt en klocka vid den här tiden. Meka-
niska ur, istället för t.ex. solur, började på allvar spridas i Sverige först mot slutet 
av 1700-talet. Om tidmätning och spridningen av ur i Ågren 1998, s. 54–56.

 376 ”Bestälning och Privilegium för Postförwaltarerne uthi Städerne”, 29/12 1643, 
i Kongelige och andra wederbörandes förordningar angående postwäsendet 1707, s. 
197.

 377 Vilket är tydligt i Beställningsbrev för Johan Beijer, 2/1 1643, RR, RA, och i 
”Bestälning och Privilegium för Postförwaltarerne uthi Städerne”, 29/12 1643, 
i Kongelige och andra wederbörandes förordningar angående postwäsendet 1707, s. 
196–198.

 378 Riksrådets protokoll, 14/8 1645, SRP, vol. 11, s. 158.
 379 Asker 2004, s. 115–120; Nilsson 1990, s. 97.
 380 Fullmakt för Vilhelm Taube, 8/2 1654, RR, RA.
 381 Sköldebrev för Johan von Beijer, 18/2 1654, samtida avskrift, Sköldebrevsavskrif-

ter, vol. 1:144, Riddarhusets arkiv.
 382 Jacobson 1922, s. 70–74; Elgenstierna 1925–1936, bd 1, s. 263.
 383 Persson 1999, s. 158.
 384 Elgenstierna 1925–1936, bd 8, s. 172.
 385 Persson 1999, s. 188–189. Se även Lind 2007, s. 240.
 386 Fullmakt för Vilhelm Taube, 8/2 1654, RR, RA.
 387 Se t.ex. riksrådets protokoll från 30/8 1655, SRP, vol. 16, s. 269; 6/9 1655, SRP, 

vol. 16, s. 271; 20/9 1655, SRP, vol. 16, s. 276; 18/10 1655, SRP, vol. 16, s. 297; 
22/11 1655, SRP, vol. 16, s. 340; 10/1, 1656, SRP, vol. 16, s. 390. 

 388 Riksrådets protokoll, 12/3 1656, SRP, vol. 16, s. 415.
 389 Brev från Karl X Gustav till Vilhelm Taube, 9/7 1655, RR, RA.
 390 En omfattande genomgång av både händelser och skriftväxling under Vilhelms 

Taubes tid i post väsendet finns i Holm 1906–1929, bd 2, avd. 2, s. 125–237.
 391 Riksrådets protokoll, 17/6 1657, SRP, vol. 17, s. 169.
 392 Riksrådets protokoll, 13/7 1657, SRP, vol. 17, s. 204.
 393 Fullmakt för Vilhelm Taube, 8/5 1658, RR, RA.
 394 Holm 1906–1929, bd 2, s. 146–147; Grape 1951, s. 466.
 395 En del av denna omfattande skriftväxling finns bevarad i Kanslikollegium, post-

direktörens skrivelser och memorial m.m., GIIa:2, RA.
 396 Postlinjen utreds grundligt i Holm 1906–1929, bd 2, s. 189–199, varpå det 

följande bygger.
 397 Avskrifter av exdrottningens brev bifogades av Johan von Beijer i ett brev till 

rikskansler Magnus Gabriel De la Gardie den 22 februari 1662. Avskrifterna 
finns i De la Gardiesamlingen, furstars, ämbetsmäns och enskilda personers bref 
och ansökningar, E1343, RA.

 398 Holm 1906–1929, bd 2, s. 201–202.
 399 Prästeståndets protokoll, 19/10 1660, PRP, vol. 2, s. 102.
 400 Forssell 1936, bd 1, s. 52–53; Holm 1906–1929, bd 3, s. 1–8.
 401 Bladh 1999, s. 46–47.
 402 Johan von Beijers arrendekontrakt, 20/12 1662, Kanslikollegium, arkivfragment 

från Tidösamlingen och från vissa posttjänstemän, GV:1, RA.
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 403 Johan von Beijers arrendekontrakt, 20/12 1662, Kanslikollegium, arkivfragment 
från Tidösamlingen och från vissa posttjänstemän, GV:1, RA.

 404 Johan von Beijers arrendekontrakt, 20/12 1662, Kanslikollegium, arkivfragment 
från Tidösamlingen och från vissa posttjänstemän, GV:1, RA.

 405 Hallenberg 2008, s. 48.
 406 Johan von Beijers arrendekontrakt, 20/12 1662, Kanslikollegium, arkivfragment 

från Tidösamlingen och från vissa posttjänstemän, GV:1, RA.
 407 Johan von Beijers arrendekontrakt, 20/12 1662, Kanslikollegium, arkivfragment 

från Tidösamlingen och från vissa posttjänstemän, GV:1, RA.
 408 Stora kommissionens dom, 20/5 1682, Reduktions- och räftsmyndigheterna, 

stora kommissionen, BII:2, dombok 1681–1682, RA.
 409 Göran Gyllenstiernas förklaring inför stora kommissionen, 27/3 1682, Riksdags-

kommissioner, kom missionen över förmyndarregeringen 1680–1682, R5607, 
brev och handlingar, RA.

 410 Om stora kommissionens arbete och postkassan samt domen mot kanslikollegiet 
i Blomdahl 1963, s. 591–592.

 411 Se Hallenberg 2008, s. 55–60.
 412 Kanslikollegiets protokoll, 12/8 1662, Kanslikollegium, renskrivna protokoll, 

allmän serie, AIIa:1, 1661–1662, RA.
 413 Kanslikollegiets protokoll, 12/8 1662, Kanslikollegium, renskrivna protokoll, 

allmän serie, AIIa:1, 1661–1662, RA.
 414 Kanslikollegiets protokoll, 13/8 1662, Kanslikollegium, renskrivna protokoll, 

allmän serie, AIIa:1, 1661–1662, RA.
 415 Kanslikollegiets protokoll, 13/8 1662, Kanslikollegium, renskrivna protokoll, 

allmän serie, AIIa:1, 1661–1662, RA.
 416 Kanslikollegiets protokoll, 13/8 1662, Kanslikollegium, renskrivna protokoll, 

allmän serie, AIIa:1, 1661–1662, RA.
 417 Kanslikollegiets protokoll, 13/8 1662, Kanslikollegium, renskrivna protokoll, 

allmän serie, AIIa:1, 1661–1662, RA.
 418 Johan von Beijers arrendekontrakt, 20/12 1662, Kanslikollegium, arkivfragment 

från Tidösamlingen och från vissa posttjänstemän, GV:1, RA.
 419 Kanslikollegiets protokoll, 13/8 1662, Kanslikollegium, renskrivna protokoll, 

allmän serie, AIIa:1, 1661–1662, RA.
 420 Kanslikollegiets protokoll, 13/8 1662, Kanslikollegium, renskrivna protokoll, 

allmän serie, AIIa:1, 1661–1662, RA.
 421 Om tullen se Smith 1950, s. 158–159.
 422 ”Cantselie Ordningh Hwareffter Kongl. May:t nådigst will, att dess Cancellij-

Collegium skall wara bestält och serdeles hafwa sigh uthi Kongl. May:ts warande 
minorennitet till att rätta”, 22/9 1661, i Styffe 1856, s. 359.

 423 ”Cantselie Ordningh Hwareffter Kongl. May:t nådigst will, att dess Cancellij-
Collegium skall wara bestält och serdeles hafwa sigh uthi Kongl. May:ts warande 
minorennitet till att rätta”, 22/9 1661, i Styffe 1856, s. 359.

 424 Kanslikollegiets protokoll, 19/8 1662, Kanslikollegium, renskrivna protokoll, 
allmän serie, AIIa:1, 1661–1662, RA.

 425 Kanslikollegiets protokoll, 19/8 1662, Kanslikollegium, renskrivna protokoll, 
allmän serie, AIIa:1, 1661–1662, RA.
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 426 Kanslikollegiets protokoll, 19/8 1662, Kanslikollegium, renskrivna protokoll, 
allmän serie, AIIa:1, 1661–1662, RA.

 427 Kanslikollegiets protokoll, 19/8 1662, Kanslikollegium, renskrivna protokoll, 
allmän serie, AIIa:1, 1661–1662, RA.

 428 Kanslikollegiets protokoll, 19/8 1662, Kanslikollegium, renskrivna protokoll, 
allmän serie, AIIa:1, 1661–1662, RA.

 429 Koncepten återfinns i Kanslikollegium, arkivfragment från Tidösamlingen och 
från vissa posttjänste män, GV:1, RA.

 430 Se flera olika koncept till arrendeavtalet med Johan von Beijer, Kanslikollegium, 
arkivfragment från Tidösamlingen och från vissa posttjänstemän, GV:1, RA.

 431 Se t.ex. Küng 2009; Pētersone 1997.
 432 I den omfattande resolutionen om statens inrättande i de erövrade provinserna, 

den 21 maj 1658, stadgades att alla postförvaltare i Skåne, Halland och Blekinge 
skulle vara i Sverige födda män, och att det svenska postväsendet skulle byggas 
ut till de nya områdena. Se § 23, Kunglig resolution, 21/5 1658, RR, RA.

 433 Se Gustafsson 2003, s. 49–52; Rosén 1966, s. 148–149.
 434 Koncept till arrendeavtalet med Johan von Beijer, Kanslikollegium, arkivfragment 

från Tidösamlingen och från vissa posttjänstemän, GV:1, RA.
 435 Johan von Beijers arrendekontrakt, 20/12 1662, Kanslikollegium, arkivfragment 

från Tidösamlingen och från vissa posttjänstemän, GV:1, RA.
 436 Koncept till arrendeavtalet med Johan von Beijer, Kanslikollegium, arkivfragment 

från Tidösamlingen och från vissa posttjänstemän, GV:1, RA.
 437 Koncept till arrendeavtalet med Johan von Beijer, Kanslikollegium, arkivfragment 

från Tidösamlingen och från vissa posttjänstemän, GV:1, RA.
 438 Trolle 1931, s. 9–12, 84, 105.
 439 ”Kongl. May:ts Notifications-Patent, angående några förandringar [sic] wid Post-

väsendet och i alt det öfrige en Confirmation af de förrige in Anno 1645. och 
1646. af Trycket uthgångne Kongl. Post-Ordinantier”, 20/12 1662, i Kongelige 
och andra wederbörandes förordningar angående postwäsendet 1707, s. 216.

 440 ”Kongl. May:ts Notifications-Patent, angående några förandringar [sic] wid Post-
väsendet och i alt det öfrige en Confirmation af de förrige in Anno 1645. och 
1646. af Trycket uthgångne Kongl. Post-Ordinantier”, 20/12 1662, i Kongelige 
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Kungl. Maj:t, general guvernörer till Kungl. Maj:t, Göteborgs-Bohuslän, vol. 1, 
1716 juni–sept, RA.
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 646 Om den ekonomiska politiken se Lindeberg 1941, s. 15–16, 19–20. Om nöd-

mynten i Almqvist 1936, s. 187–213.
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 649 Handskriven tidning från Stockholm, 6/9 1716, Handskriftssamlingen, D824:1, 

KB.
 650 Handskriven tidning från Stockholm, 6/9 1716, Handskriftssamlingen, D824:1, 

KB.
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ningen finns i Olsson 2009b, s. 502–506. Se också Rudbeck 1933, s. 294–295 
vari en del av redovisningen finns tryckt.
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som inte ändrades förrän efter revolutionen i slutet på 1700-talet. Den franska 
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 669 Kongl. maj:ts nådige förordning, Angående postwäsendets och gästgifweriernes 
sammanfo gande, Stockholm, 10/2 1718.
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Kongelige och andra wederbörandes förordningar angående postwäsendet 1707, s. 
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 680 Kungl. Maj:ts resolution, 17/3 1685, Kanslikollegium, inkomna Kungl. Maj:t 
brev i postärenden, EIc:1. 1681–1691, RA.

 681 Skrivelse om inrättandet av postvagnar i riket, 17/4 1705, RR, RA.
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 687 Överpostdirektör Henrik Bunges skrivelse till ombudsrådet Ludvig Fahlström, 
1/8 1716, Kansli kollegium, överpostdirektörens memorial, GIIb:1, RA.

 688 Simonson 2008, s. 250.
 689 Se Beyrer 2006, s. 375–385; Behringer 2003, s. 436–485.
 690 Kongl. maj:ts Förordning, om gästgifweriers förbättrande och skiutzens betalande, 
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 691 Citerad efter Liljegren 2000, s. 311.
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 698 Nottecknen finns tryckta i Forssell 1936, bd 1, s. 150.
 699 Överpostdirektör Henrik Bunges skrivelse till ombudsrådet Ludvig Fahlström, 

20/7 1717, Kansli tjänstemännens koncept och mottagna skrivelser, Ludvig Fahl-
ström, skrivelser från myndigheter och enskilda, vol. 36, RA.

 700 Se Heurgren 1964, s. 53–55.
 701 Bilaga till överpostdirektör Henrik Bunges skrivelse till ombudsrådet Ludvig 

Fahlström, 20/7 1717, Kans li tjänstemännens koncept och mottagna skrivelser, 
Ludvig Fahlström, skrivelser från myndighe ter och enskilda, vol. 36, RA.

 702 Bilaga till överpostdirektör Henrik Bunges skrivelse till ombudsrådet Ludvig 
Fahlström, 20/7 1717, Kans li tjänstemännens koncept och mottagna skrivelser, 
Ludvig Fahlström, skrivelser från myndighe ter och enskilda, vol. 36, RA.

 703 Bilaga till överpostdirektör Henrik Bunges skrivelse till ombudsrådet Ludvig 
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Fahlström, 20/7 1717, Kansli tjänstemännens koncept och mottagna skrivelser, 
Ludvig Fahlström, skrivelser från myndighe ter och enskilda, vol. 36, RA.
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litteratur.
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i landsarkivet i Lund, Instruktion för överpostdirektören, 17/1 1718, Skånska 
guvernementskansliets arkiv, handlingar rörande vägar och skjutsväsende, skånska 
postakten 1718, EI:1, LLA.

 707 Instruktion för överpostdirektören, 17/1 1718, Skånska guvernementskansliets 
arkiv, handlingar rörande vägar och skjutsväsende, skånska postakten 1718, EI:1, 
LLA.

 708 Instruktion för överpostdirektören, 17/1 1718, Skånska guvernementskansliets 
arkiv, handlingar rörande vägar och skjutsväsende, skånska postakten 1718, EI:1, 
LLA.



255

noter till s.  192–195

 709 T.ex. ”Kongl. May:ts Notifications-Patent, angående några förandringar [sic] wid 
Postväsendet och i alt det öfrige en Confirmation af de förrige in Anno 1645. och 
1646. af Trycket uthgångne Kongl. Post-Ordinantier”, 20/12 1662, i Kongelige 
och andra wederbörandes förordningar angående postwäsendet 1707, s. 216–222; 
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förordningar angående postwäsendet 1707, s. 231–232.

 710 Instruktion för överpostdirektören, 17/1 1718, Skånska guvernementskansliets 
arkiv, handlingar rörande vägar och skjutsväsende, skånska postakten 1718, EI:1, 
LLA.

 711 Instruktion för överpostdirektören, 17/1 1718, Skånska guvernementskansliets 
arkiv, handlingar rörande vägar och skjutsväsende, skånska postakten 1718, EI:1, 
LLA.

 712 Se kanslikollegiets protokoll, 28/2 1718, Kanslikollegium, renskrivna protokoll, 
allmän serie, AIIa:29, 1718, RA.

 713 Kungl. Maj:ts resolution, 17/3, 1685, Kanslikollegium, inkomna Kungl. Maj:t 
brev i postärenden, EIc:1, 1681–1691, RA.

 714 Åberg 1961, s. 134.
 715 Promemoria om postens inrättande i Skåne, 24/2 1718, Skånska guvernements-

kansliets arkiv, hand lingar rörande vägar och skjutsväsende, skånska postakten 
1718, EI:1, LLA. Se Runge Kristoffersen & Nordlinder 2004, s. 139–140 om 
själva postvägen.

 716 Promemoria om postens inrättande i Skåne, 24/2 1718, Skånska guvernements-
kansliets arkiv, hand lingar rörande vägar och skjutsväsende, skånska postakten 
1718, EI:1, LLA.

 717 Brev från generalguvernör Carl Gustaf Hård till samtliga befallningsmän i Skåne, 
24/2 1718, Skånska guvernementskansliets arkiv, koncept 1718, AI:59, LLA.

 718 Beskrivning över och inventarieförteckning från Trelleborgs gästgivargård, 4/5 
1718, Skånska guver ne mentskansliets arkiv, handlingar rörande vägar och skjut-
sväsende, skånska postakten 1718, EI:1, LLA.

 719 Inventarieförteckning från Åstorps gästgivargård, 30/4 1718, Skånska guver-
nementskansliets arkiv, handlingar rörande vägar och skjutsväsende, skånska 
postakten 1718, EI:1, LLA.

 720 Protokoll från Simrishamns rådstugurätt, 1/4 1718, utdrag i Skånska guver-
nementskansliets arkiv, handlingar rörande vägar och skjutsväsende, skånska 
postakten 1718, EI:1, LLA.

 721 Brev från Önnestad gästgivargård, 6/5 1718, Skånska guvernementskansliets arkiv, 
handlingar rörande vägar och skjutsväsende, skånska postakten 1718, EI:1, LLA.

 722 Brev från Önnestad gästgivargård, 6/5 1718, Skånska guvernementskansliets arkiv, 
handlingar rörande vägar och skjutsväsende, skånska postakten 1718, EI:1, LLA.

 723 Brev från gästgivare Paul Fischerström till kronofogde Carl Eneroth, 8/4 1718, 
Skånska guverne ments kansliets arkiv, handlingar rörande vägar och skjutsväsende, 
skånska postakten 1718, EI:1, LLA.

 724 Fler exempel på motvilliga postmästare som inte ville ingå i den nya organisatio-
nen redovisas i Holm 1906–1929, bd 5:3, s. 399–405, 417–419.



256

noter till s.  195–201

 725 Om detta i Holm 1906–1929, bd 5:3, s. 463.
 726 Brev från generalguvernör Carl Gustaf Hård till kungen, 12/2 1718, Kollegiers 

m.fl. skrivelser till Kungl. Maj:t, generalguvernörer till Kungl. Maj:t, Skåne, vol. 
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