
Sjöpostlinjen Malmö-Stralsund 

Ända sedan Skåne blev svenskt genom freden i Roskilde 1658 inrättades en sjöpostlinje mellan Ystad 

och Stralsund (Wittow). All postbehandling skedde vid postkontor som fanns i anslutning till 

hamnarna som postjakterna anlöpte. På svenska sidan fanns postkontoret i Ystad. Ett särskilt posthus 

inrättades redan 1684 i Wittow, som bemannades av en svensk postiljon. Den svenska posten fick år 

1735 en egen fastighet i Stralsund genom köpet av postdirektören Paschen Zanders fastighet på 

Mühlenstrasse 42.  

Några av de svenska besittningarna i Nordtyskland förlorades redan 1679 till Brandenburg (det s.k. 

Hinterpommern) och 1720 till Preussen (bl.a Stettin och Wollin), medan resterna av svenska 

Pommern (bl.a Rügen, Stralsund och Wismar) förblev svenskt till Kielfreden 1814. Då överlämnades 

kvarvarande områden till Danmark som i sin tur bytte bort området som övertogs av Preussen den 23 

oktober 1815. Det upprättades då en postkonvention mellan Sverige och Preussen, där man kom 

överens om att gemensamt bekosta en fortsatt reguljär sjöpostförbindelse.  

Det slöts ett nytt postfördrag mellan Sverige och Preussen den 25 mars 1861 där det bestämdes att 

endast ångfartyg skulle trafikera linjen. Det innebar att vintertrafiken ställdes in och att linjen i 

fortsättningen bara skulle gå i trafik under den tid som Östersjön var isfri. 

Trafiken upprätthölls i stort sett oförändrat fram till 1865, då Malmö ersatte Ystad som anlöpshamn 

på den svenska sidan. Orsaken till detta var öppnandet av Södra Stambanan mellan Stockholm och 

Malmö. Sedan Ystad också anslutits till järnvägsnätet på den svenska sidan, via linjen Eslöf-Ystad, 

blev Ystad under åren 1866-1867 återigen ändpunkt på den svenska sidan. 1868 flyttades trafiken 

permanent tillbaks till Malmö. 

Från och med 1869 deltog inte längre det svenska postverket med egna fartyg i posttransporterna. 

Istället användes nu privatägda fartyg, som exempelvis Oskar (1865-96) till disposition av 

kaptenlöjtnant Ankarcrona, Sophia (1865 och 1868) och Sten Sture (1882-96) under A.F.Hörstedt 

med A.H.Essen som kapten. Från preussisk sida så trafikerades linjen av Pommerania (1865-1870) 

privat av H.Israêl. År 1870 såldes Oskar till H.Israêl som fortsatt trafikerade linjen från den tyska sidan 

med detta fartyg. 

När  Stralsundslinjen 1868 överflyttats till Malmö ville man utöka antalet resande genom att förena 

linjen med Malmö-Köpenhamn. Följande skrivelse i ärendet ankom till postkontoret i Malmö i maj 

samma år. 



 

Brev från Malmö 22.7.1868 via Stralsund och Berlin till Stettin. Porto till denna del av Tyskland var 40 

öre 1865-1869. Brevet är frankerat med 2 x 20 öre Liggande lejon. Francostämpeln torde vara privat 

och slagen av avsändaren.  

” Med överlemnande herjemte i afskrift af en utaf Nordtyska Förbundets Generalpostamt den 30 

sistlidne april hit aflåten skrivelse i fråga om åvägabringande af direkt anslutning mellan 

sjöpostförbindelsen Malmö-Stralsund och ångbåtsfarten mellan Malmö och Köpenhamn. 

Uppdrager Kongl Generalpoststyrelsen härigenom åt Postkontoret att i samråd med 

postångskommissionären H.Friis, söka med vederbörande enskilda ångbåtsrederier, hvilka underhålla 

trafik å sistnämnda linie, bringa till stånd öfverenskommelse derom, att till resandes bekvämlighet 

biljetter, gällande för hela linien Köpenhamn-Malmö-Stralsund, finnas att tillgå, äfvensom derom att, 

utan kostnad för passagerarna, deras medhafvande effekter blifva i Malmö transporterade från 

Stralsundsbåtarna till Köpenhamnsbåtarna eller tvärtom. 

Om hvad i anledning häraf kunnat åtgöras införväntar Kongl Styrelsen snart besked.” 

Stockholm den 4 maj 1868 

Wilhelm Roos 

Wilhelm Roos var postverkets generaldirektör 1867-1889. Han efterträddes av Edvard von 

Krusenstjerna. 

År 1868 så underhölls linjen av det preussiska ångfartyget Pommerania med två turer varje vecka. 

Från Malmö natten till torsdag och söndag och från Stralsund måndag och fredag eftermiddag. 1869-

1870  ändrades avgången från Malmö till tisdagar och fredagar och 1871 till tisdagar och lördagar. Nu 

trafikerades linjen även av postångaren Oskar från den tyska sidan. Tidtabellen ändrades årligen och 

1873 gällde från Malmö tisdag och fredag 10.30 och från Stralsund tidigt på morgonen måndag och 

torsdag. Under 1872 så trafikerades linjen från tysk sida av ångfartyget Der Kaiser. Under de dagar 

som Malmö-Stralsund inte trafikerades så skulle posten karteras till postexpeditionen Köpenhamn-

Korsör. 

 



 

Brevkort från Malmö 27.10.1893, via Stralsund till Berlin, ankomststämplat 31.10.1893. Den 

rektangulära stämpeln ”Aus Schweden per Stralsund” introducerades av det Preussiska postkontoret 

och den är dokumenterad t.o.m. 1896. 

 

Från 1882 så utökades turlistan till tre avgångar i veckan och nu alternerade ångfartygen Oskar och 

Sten Sture på förbindelsen. Nu var avgångarna från Malmö måndagar, onsdagar och fredagar och 

från Stralsund tisdagar, torsdagar och lördagar. Enligt följande skrivelse från april 1883 så utökades 

nu turerna till fyra gånger i veckan. 

”Till Postdirektören i Malmö 

Med öfverlämnade af hosföljande kontrakt i 2 exemplar, upprättadt med ångbåtsaktiebolaget Sten 

Sture om underhållande af sjöpostförbindelse fyra gånger i veckan fram och åter mellan Malmö och 

Stralsund från och med den 1 maj till och med den 30 september innevarande år uppdrager KGPS 

härigenom åt Postdirektören att ofördröjligen foga anstalt om att berörda  kontrakt varder försedt 

med behörigen bevittnad påskrift om godkännande af Bolagets Styrelse eller dess befullmäktigande 

ombud, hvarefter ena kontrakts exemplaret Bolagsstyrelsen tillställes och det andra genast hit 

återsändas. 

I enlighet med framställt förslag af rederierna för ångfartygen Oskar och Sten Sture hvilket förslag af 

Kejserl Tyska Rikspostamtet gillats och KGPS för sin del nu funnit godt godkänna , bör af bemälda 

rederier gemensamt  postångsförbindelse mellan Malmö och Stralsund  under ofvan berörda 

seglationstid underhållas med följande afgångstider, nemligen 

Under tiden från den 1 till och med den 15 maj från Malmö dagligen kl 1 på natten  från Stralsund 

dagligen i dagningen 

Under tiden från och med den 16 maj till och med den 15 augusti från Malmö dagligen kl 11,30 

förmiddagen (efter ankomsten af snälltåget från Stockholm), från Stralsund dagligen i dagningen. 

Under tiden från den 16 augusti till den 30 september från Malmö dagligen kl 1 på natten, från 

Stralsund dagligen i dagningen. 



Hvilket postdirektören härmed anbefallas att gifva ångfartyget Sten Stures rederi till känna för 

behörigt iakttagande 

Stockholm den 14 april 1883 

Wilhelm Roos” 

Enligt en skriftväxling mellan det Kejserliga Tyska Rikspostamtet och Kungliga generalpoststyrelsen så 

utbetalades det 17.800 kronor eller motsvarande 20.000 tyska riksmark till redaren för Sten Sture 

som ersättning för verkställd postbefordran under 1883. 

För att postföringen skulle bli så effektiv som möjligt och för de resandes bekvämlighet så samkördes 

tidtabellerna med tågtrafiken. På den svenska sidan så handlade det om postkupéexpeditionen nr 2 

Malmö-Nässjö (Stockholm) och på den tyska sidan banpostkontoret nr 3 Stralsund-Berlin. 

Från och med den 20 maj 1884 skulle även posten från Tyskland till Christiania (numera Oslo) 

befordras över Malmö-Stralsund och inte som tidigare över Malmö-Köpenhamn-Lübeck. 

Trafiken på linjen Malmö-Stralsund upprätthölls t.o.m 1896. Från 1897 så ersattes den av den då 

nyinvigda linjen Trelleborg.-Sassnitz. 

I Malmö användes de vanliga poststämplarna för avstämpling. I Stralsund var även en rektangulär 

stämpel ”Aus Schweden per Stralsund” i bruk. Den introducerades av det preussiska postkontoret 

och den är dokumenterad till 1896. I Stralsund användes också en PAQUEBOT stämpel (Hosking 

924:D rare). 

PAQUEBOT stämplar introducerads 1894 efter ett beslut av UPU 1892. De skulle användas på brev 

som postades ombord vid ankomsten till postkontoret. 

 

Hjulångaren Sten Sture som trafikerade Malmö-Stralsund för den svenska sidan 1881-1896. Kapten 

på fartyget var A.H. von Essen. Foto Postmuseum Stockholm. 



 

Reklamkort från 1896 som var det sista året som linjen Malmö-Stralsund var i trafik. Utgivet av de 

båda redarna Heinr. Israêl i Stralsund och A.F.Hörstedt i Malmö. 

Thomas Wallner 
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