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POSTHISTORIE

Af Søren Chr. Jensen

1. Verdenskrigs opstart
En måned efter mordet på den 
Østrig-Ungarnske tronarving i 
Sarajevo erklærede Østrig-Un-
garn krig mod Serbien. Et par 
dage efter erklærede Tyskland 
krig mod Rusland. Dagen efter 
gik Frankrig ind og derefter Eng-
land og Belgien.

I løbet af meget kort tid var 
Europa og Mellemøsten i krig.

De nordiske lande holdt sig 
neutrale.

Postruter før krigen
Hovedpostruten havde altid væ-
ret Gisslehamn-Eckerö/Åland-
Åbo, men var der problemer 
- vejrlig eller andet, gik posten 
nordud til Haparanda. Det var 
risikabelt at sejle gennem Ålands 

Den russiske censur 
i Torneå
mange skær, hvorfor pengepost 
altid gik nord om.

Under Krimkrigen 1853-56 var 
Ålandsruten lukket, da engelske 
og franske krigsskibe blokerede.

Megen af posten nord fra gik 
også ned til Haparanda, da der 
her var forbindelse til skibsgang.

Før 1. Verdenskrig var der en 
skibsrute fra Luleå med post via 
Kalix til Haparanda og videre til 
Finland.

Lokalt var der flere postover-
gange for brevpost fra 1895. Der 
var 4 mindre overgange.

Overgangene blev lukket un-
der krigen. 

1. august 1914 blev hovedpost-
forbindelsen lukket på grund af 
krigen og de tyske u-både.

Russisk post i Finland
Den 1.8.1900 bestemte russerne, 
at al post fra Finland til udlandet 

skulle frankeres i russisk valuta. 
Dette resulterede i udgivelse af 
”Sørgemærket” i Finland.

Fra 1901 til 1917 skulle finner-
ne bruge russiske frimærker på 
alle forsendelser. 

Det finske ”sørgemærke”

1. Verdenskrig
Under 1. Verdenskrig var Hapa-
randa-Torneå Ruslands eneste 
forbindelse til omverdenen, da 
alle øvrige forbindelser i Europa 
var lukket af krigsfronterne.

Ind imellem opstod der andre 
mindre forbindelser i kortere 
tid, men krigens hovedforbin-
delse var over Torneälven. 

Havene var lukket for almin-
delig skibstrafik på grund af 
truslen fra u-bådenes torpedoer.

Rusland/Asien blev isoleret på 
den ene side og den øvrige ver-
den på den anden til Odessa, fra 
Kairo, Pretoria, Sydney, Tokio, 
Hong Kong og Peking. Al post 
mellem verdensdelene gik over 
Karungi og Torneälven.

Karungi Utrikes
Karungi var bare en lille landsby 
ved Torneälven. Jernbanen fra 

Brev 1: Brev sendt fra Wiborg til København (Krarup) i 1916 fran-
keret med 10+3 kopek
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Luleå nåede frem til Karungi i 
1913, og der blev massiv overfør-
sel af post, pakker og gods.

Karungi udenrigs postkontor 
blev indrettet i gamle postvogne, 
der blev kørt til stationen. Vog-
nene var også boligerne for jern-
banearbejderne og personalet 

ved banen. Postmesteren kaldes 
”Wärldpostmästaren”. 

Byerne ved Torneå censuren
Tornio blev grundlagt i 1621 og 
udviklede sig til en stor handels-
by.

Landsbyen Haparanda med 

syv bondegårde lå på den sven-
ske side af Torne älv, mens Tor-
nio lå på den finske side. Lands-
byen havde fordel af sin nære be-
liggenhed ved Tornio, men den 
fik først stadsrettigheder i 1842.

Grænsen mellem Tornio og 
Haparanda blev kaldt „verdens 
fredeligste grænse“.

Told og censur ved  
Torneälven
Told- og militærpost ved Hando-
linska Bro over Torneälven. Det 
var en smal træbro over grænsen 
for gående, der var bygget i 1887.

Toldforvalteren havde ca. 110 
mand som grænsevagt under sin 
myndighed. 

På den finske side blev der op-
rettet et russisk censurkontor – 
Torneå-censuren.

Fronterne i Europa

Brev 2: Anbefalet brev sendt fra Helsingfors til Stockholm i 1916 
frankeret med 5 x 2 + 1+3+7+10 kopek

Censur lukkelabel fra Torneå- 
censuren.
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Masser af gods over grænsen
Det var kolossale mængder af 
mennesker og gods, der kom 
over denne grænse i 1914-16. Alt 
hvad Rusland havde brug for af 
sværgods kom ind denne vej.

De store mængder af postpak-
ker og større gods hobede sig op 
overalt ved Torneelvens bred-
der. Der var store lagerområder 
med interne veje og et system, så 
man kunne finde posten igen på 
adressen.

Det er utroligt at tænke sig, 
at på den tid skulle alverdens 
post mellem de to krigsmagter 
gennem ”det lille hul” mellem 
Haparanda og Torneå. Al post 
på tværs af Europa, samt post 
fra Asien og Amerika til og fra 
Europa.

Krigsinvalider og sårede 
soldater
I perioden 1914-16 var der og-
så en konstant strøm af sårede 
soldater og krigsinvalider begge 
veje over grænsen. Det svenske 
Røde Kors arrangerede et tog 
specielt indrettet med henblik 
på transport af sårede. Det kørte 
hver dag.

Transporten over grænsen 
måtte nødvendigvis følge elvens 
årstider. Det betød sejlads med 

De store postmængder

Flygtninge

Krigsinvalider

Problemer ved tøbrud

Korttegning der viser grænsen
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store pramme over elven om sommeren, medens 
der var et stort antal slæder, der kørte krigsinvali-
derne over isen om vinteren.

Det værste var perioden med tøbrud, hvor den 
store elv skubbede is og masser af vand ned mod 
udløbet i Den Botniske Bugt.

Strøm af flygtninge
Omkring 1915 begyndte store strømme af flygt-
ninge fra krigsområderne at passere begge veje 
over grænsen. Det gav yderligere problemer.

Nu skulle der både være plads til de store mæng-
der af gods samt de mange mennesker. Der var 
masser af kriminalitet, så politiet var også til stede.

Linbanan
I 1916 byggede det finske postvæsen en tovbane 
over elven. Den var 1,5 km lang - heraf 330 meter 
over elven. Tovbanen hang 17 meter over normalt 
højvande. 

På banen hang der store trækurve, der hver især 
kunne bære 30 store pakker. Tovbanen kørte døg-
net rundt.

Postmængden kan ses af, at der i april 1917 blev 
overført 1 million pakker.

Overførsel af enkezarinaens tog
Der opstod også nogle mærkelige situationer. 
I 1917 skulle enkezarinaen retur til Rusland på 
grund af krigen.

Hun havde været på besøg hos sin familie – den 
danske kongehus i København. Hun var jo den tid-
ligere prinsesse Dagmar – datter af kong Christian 
IX og gift med zsar Alexander II.

Hun kørte i et luksustog. De fleste vogne blev 
efterladt i København, men der var 2 store vogne 
med retur. Der blev lagt skinner direkte ud på el-
vens is, selv om man ikke var helt sikker på, om 
isen kunne bære det tunge tog.

Alt gik dog godt og enkezarinaen kunne vende 
hjem til Rusland.

Post til krigsfanger
Mængden af posten blev til stadighed øget under 

Døde fra togulykken ved HolmsvedEnkezsarinaens tog

Linbanan

Brev 3: Post-
kort sendt fra 
Haparanda til 
Korpo i 1917 
frankeret med 
10 øre Gustav V
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krigen. I 1917 var mængden af 
post til krigsfanger steget til sto-
re højder. Der sad mange krigs-
fanger på begge sider af grænsen.

Udveksling skete via Røde 
Kors af både post og pakker til 
krigsfanger.

Skibspostrute  
Uleåborg-Luleå
Ångsluppen ”Gellivare” havde 
sejlet på dampbådsruten Lu-
leå-Råbäcken-Grubban (op ad 
Luleälven fra Luleå) sammen 
med ”Aros” i 1880 og alene 1881-
90. 

I 1917 blev den indsat til at 
fragte 30.714 krigsfangepakker 
over den Botniske Bugt mellem 
Finland og Sverige.

Det blev hurtigt stoppet af de 
tyske ubåde, og postforbindel-
sen blev lukket igen.

Togulykken ved Holmsved
De mange tog gav problemer 
for de svenske jernbaner. Ved 
den svenske by Holmsved nær 
Söderhamn skete i 1917 et jern-
baneuheld, hvor et invalidetog 
kørte forkert i et skiftespor, der 
stod forkert til et fabriksom-
råde. Toget kørte med 40 km/t 
gennem en kreaturbås og ind i et 
vandtårn. 

De fire første vogne blev 
smadret, og damplokomotivet 
væltede. 

Passagerne var russiske solda-

ter på vej hjem fra Tyskland. I alt 
døde 11 og 40 blev alvorligt såre-
de. Bagefter blev de transporte-
ret på slæde over isen til Torneå.

Den russiske revolution 
Den russiske revolution fra 1917 
bestod af to selvstændige revolu-
tioner: FEBRUAR-revolutionen, 
der endte med, at zar Nikolaj 2 af 
Rusland måtte abdicere og OK-
TOBER-revolutionen, der endte 
med afsættelsen af den siddende 

regering, og førte til Sovjetunio-
nens oprettelse. 

Samme år erklærede Finland 
sig for uafhængigt af Rusland i 
1917 og krævede, at de russiske 
tropper skulle trækkes tilbage.

Lenin anerkendte i 1917 Fin-
land, men i juni 1919 erklærede 
Finland Rusland krig. En krig 
finnerne tabte.

Borgerkrigen i Finland
Bolsjevikkerne troede, at Fin-
land ville fortsætte som en del af 
Rusland. Støtterne i Finland var 
”de røde”. Modstanderne var ”de 
hvide” støttet af tyskerne ved ge-
neral Mannerheim. 

Der opstod borgerkrig i Fin-
land i 1918 mellem de ”røde” 
(landområderne) og de ”hvide” 
(byerne mod syd). ”De røde” var 
arbejderne og ”de hvide” borger-
skabet.

De henrettede hinanden efter 
behag under den finske borger-
krig, hvilket gav et meget stort 
mennesketab. Efter et halvt år 
sejrede ”de hvide”.

Den danske ambulance
I Danmark drøftede politiker-
ne, hvordan man kunne hjælpe 
i Finland.

Den 5. marts 1918 om aftenen 

Postkort Haparanda-Torneå

Brev 4: Brev sendt fra Warzawa til København i 1915 frankeret med 
3+7 kopek
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Disse lukkelabels blev ofte 
forseglet med TORNEÅ-stempel 
på for- og/eller bagside. Breve 
blev ofte også forsynet med cen-
surstempel, medens postkort 
kun blev stemplet.

Fra øst mod vest er brevene 
fra Rusland og Finland forsynet 
med russiske frimærker.

Der er mange spændende bre-
ve imellem, men der findes så 
stort et antal, at de skal være ret 
specielle for at koste noget.

For eksempel kan nævnes, at 
fronten gik ned gennem Polen, 
hvis østre del var besat af russer-
ne. Warszawa lå i en udposning 
på fronten, så breve til Vesteuro-
pa skulle op gennem Rusland, 
Finland, Torneå-Haparande og 
til destination.

Kilder:
www.historiskt.nu/normalsp/
staten/sb_bd_haparanda/hapa-
randa_station_01.html.
www.jiv.dk/finland/censor_tor-
nio.php. 
Finnish Censorship – CD by Ro-
ger Quinby 
Post i Norr. Norrbottens post-
historia, postanordningar og 
stämplar, af Åke Ericsson, Hans 
Lundqvist og Gösta Sundqvist.

kørte danske Røde Kors Fin-
landsambulance på slæder over 
den frosne Elv til Torneå til Fin-
land. 

I det ”hvide” område var der et 
beskedent antal læger, så beho-
vet for medicinsk ekspertise var 
stort, og den danske ambulance 
var således kærkommen.

Chef for ambulancen blev ki-
rurgen Ole Chiewitz. Tre andre 
læger og 12 sygeplejersker ind-
gik i staben. Lazarettet var ind-
rettet til 100 senge.

Censurbrevene
Brevene kan kendes ved, at de 
alle er lukket med en label i den 
ene ende af kuverten.

Gennem perioden kendes fire 

hovedtyper af lukkelabels, der 
blev anvendt ved den russiske 
cenzur i Torneå.

Indenfor disse typer fandtes 
forskellige undertyper:

1.  Næsten hvidt papir med 
tekst på finsk og svensk 16.8-
2.12.1914.

2.  Rødlilla papir med tekst på 
russisk, finsk og svensk 16.8-
2.12.1914.

3.  Lysebrunt papir med tekst 
(store bogstaver) på russisk, 
finsk og svensk 12.12.1914-
2.1.1915.

4.  Hvidt/brunligt/lysebrunt pa-
pir med tekst (små bogstaver) 
på russisk, finsk og svensk 
31.12.1914-13.6.1915.

Brev 5: Anbefalet brev sendt fra København til Wasa i 1916 franke-
ret med 5 + 3 x 10 øre Christian X

Torneå label 2 linjer
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