
Bernhard Stein von Steinhausen
ett nam n från det svenska postverkets

äldsta historia

A v Bertel v. Bonsdorff

I skrifter, som skildrar det svenska post-
verkets första fem år, undgår man inte att
fästa sig vid namnet Bernhard Stein von
Steinhausen. Vem var denna person med
den besynnerliga titeln »generalrikss-
chultz », och var kom han ifrän? H an be-
tecknas i texten än som tysk, än som hol-
ländare, än som »ingermanländsk adels-
man». Att han var tysk är rikti gt , att han
hade anknytning till lngermanland stäm-
mer också. Men kanske det kan intressera
Postryttarens läsare att få veta lite mer om
honom .

Vid fredsslutet i Stolbova 1617 anslöts
Ingermanland till det svenska väldet. Lan-
det var fattigt och underutvecklat . Rege-
ringen var angelägen om att den nya pro-
vinsen skulle befolkas och att nya handels-
vägar till Ryssland skulle öppnas. Man
hoppades kunna leda den ryska utrikes-
handeln från Arkangelsk till N arva och
andra hamnar vid Finska viken. Fram-
gången uteblev dock. Ryssarna ville beva-
ra sin isolerade ställning. N ärmanden be-
svarades av dem med bråk och trakasserier
av olika slag. Ett franskt handelskompani,
som hade försökt etablera sig i Ingerman-
land på 1620-talet, var tvunget att ge upp ' .

Ett nytt init iativ togs av ett holländsk-
tyskt konsort ium, vars plan var att koloni-
sera landet med frisiska, holländska och
westfaliska bönder och med deras hjälp
rusta upp jordbruket där. Man skulle rikta
in sig på spannmålsproduktion för den
svenska armens räkn ing. Konsortiets leda-
re var holländaren A braham Six v on San-
delier. Vid sin sida hade han Bernhard (el-
ler Berndt) Stein v on Steinhausen oftast
kallad bara »Steinh ausen». En tredje kom-
panjon hette A braham Woltring. Konsor-
tiet utrustade ett eget skepp, som med 30
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familjer ombord avseglade till Ingerman-
land 1629 . Johan Sky tte, Gustav II
Adolfs forne lärare, sedan 1624 friherre till
D uderhof i Ingermanland, hade utnämnts
till generalguvernör över Livland, Inger-
manland och Karelen och berätt ade i ett
brev t ill kungen (24.1.1630), att han vid
sitt tillträde till ämbetet 1629 hade erfarit ,
att Six sedan några månader hade rört sig i
trakten" . Skytte och den inflytelserike
stä thällaren pä fästn ingen Kaporje, Bogis-
laus Rosen, hyste synbarligen från första
början misstro t ill Six och Steinhausen och
deras högt flygande planer, men regering-
en gav dem sitt fulla stöd. Vid ett besök i
Stockholm i slutet av oktober 1629 upp-
höjdes Abraham Six till svensk friherre
(han tog dock inte introduktion pa sven-
ska riddarhuset) med Sixenburg i Inger-
manland som friherreskap" . I ett pass från
1630 kallades han »friherre till Sixenburg
och herre till O rlin». Var O rlin var beläget
är inte bekant . Six' belöning kom likväl
»för tidigt» skri ver C .v.Bonsdorff . Det
skulle visa sig, att han och Steinhausen ha-
de svårt att infria sina löften .

D en 31.1.1630 undertecknade Skytte
som representant för kronan ett kont rakt
med Six och Steinhausen om leverans av
bröd till svenska arm en. Mänga samver-
kande omständigheter, främst utskepp-
ningssvärigheter, gjorde att leveransen in-
te kunde fullgöras inom utsatt tid . Inger-
manland var inte heller den kornbod, som
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konsort iet kanske hade föreställt sig. För-
seningen gav Skytt e anledning att dra in
konso rt iets arrenderättigheter och i stället
överföra dessa till Bogislaus Rosen. Six
och Sceinhausen ansåg sig i hög grad illa
behandlade och sökte rättelse hos Kungl.
Maj :t, vilket också i sinom tid beviljades. I
en skrivelse t ill kungen den 2.5.1631 upp-
trädde  A xel Oxenstierna  till konsort iets
försvar . Pa rekommendation av riks kans-
lern lyckades Steinhausen dessutom få
personlig aud iens hos kungen i Augs-
burg". Johan Skytte gav dock inte sa lätt
vika. I riksrådet hemställde han den
19.11.1633, at t »Isack Sixts friherreskap»
skulle dras in, emedan »han intet haffwer
praesteret hvad han loffvade sahl. K.M :t».
Abraham Six, som råkat på obestånd, hade
då redan avlidit ; han efterlämnade två
omyndiga sö ner,  Isak  och  A braham d.y .
D en 10.8.1635 beslöt riksrådet , att »Six-
tens arvingar skola restitueras», men den
8.11.1636 konstaterade man, att familjen
fortf arande befann sig i en e xtremitet
frän all sin välfärdh». Dess vidare öden är
okända. Familjens talan vid senare rätte-
gångar fördes av Steinhausen.

Steinhausen klarade sig bättre ur krisen
än Six. Den 27.1.1634 utfärdades enligt
riksregistraturet ett »öppet bref för Bern -
hard Steen von Steenhusen på gods uti
N öteborgs län , arrendevis att besitt a»".

Frågan om de uteblivna bröd- och
spannmålsleveranserna behandlades emel-
lertid ännu de följande åren vid flera sam-
manträden i riksrådet under stigande irri-
tation frän rådets sida. Man synes ha in-
sett , att Skytt e hade använt mer våld än
nöden krävde. H uvudförhandlingarna äg-
de rum vid rådets sammant räden 9 .11. och
11.11.1636. J ämsides med ärendets be-
handling i riksrådet processade Bogislaus
Rosen och Steinhausen i Svea H ovrätt om
sina mellanhavanden (närmare härom hos
v.Rosen") . Att märka är, att förh ällandet
mellan Johan Skytt e och Axel O xenstierna
int e var det bästa. Et t tvistefrö dem emel-
lan var just Ö stersjöprovinsernas spann-
mälshandel. O xenstierna hade alltmer
övertagit ledningen av den och därmed in-

kräktat pa Skyttes maktbefogenheter" .
D et vill alltså synas som om Steinhausen
och Six råkat bli brickor i maktspelet mel-
lan de höga herrarna. Skytt e lämnade sin
post i Ingermanland 1632 och flytt ade till
Sverige, där hans stjärna snart dalade. I
riksrådet yttrade  Clas Flem ing  3.10.1640
om Six och Steinhausen : »H ade the fätt
blifva vijd sitt contract, så hade kungen
fått thee han intenderade. Landet hade va-
rit väl besat t». H an ti llade, att man borde
undvika att handla så, att ingen vill göra
upp kont rakt med kron an »efter att vij
aldri g hälla ord». Ann u 1643 »bläddrades
räkn ingar igenom», men sedan ingicks
slutligen något slags förlikning.

Efter det att Ingermanland hade blivit
svenskt gällde det att uppföra befästningar
till gränslandets försvar . Ett av fästena var
Ny ensk ans' .  I själva verket påbörjades ar-
betet där redan 1611, sex år före fredsslu-
tet . G ustav II Adolf besåg själv skansen
tillsammans med Axel O xenstierna 1615.
N yenskans var beläget på N evans högra
st rand, där bifloden O chta , av svenskarna
kallad Svart an (Svarta bäcken, Svärt a å)
föll ut i huvudfäran. Fästet uppfördes pa
åns vänstra sida. På den motsatta stranden
uppstod en bebyggelse, som fick namnet
N y en .  Att döma av en formulering i riks-
kanslerns brev till kungen 2.5.1631 (om-
nämnt i det föregående) var det på Stein-
hausens förslag som en stad grundades
här. Fundation sbrevet utf ärdades av Gus-
tav II Adolf 17.6.1632 i fältlägret i H ers-
prugk, och fullständiga stadsp rivilegier
beviljades 20.9.1642. Staden och fästning-
en jämte gårdarna i närheten förstördes
vid ett ryskt överfall 1656, men byggdes
upp på nytt . U nder Stora nordiska kriget
gick hela Ingermanland förlorat för Sveri-
ge.  S:t Petersburg  grundades 1703 vid N e-
vamynnmgen .

D et var i dessa trakter som Steinhausen
hade sina ägor, arrenderade, köpta eller
donerade. D en 6.9.1638 skänkte drottning
Kristina till sin »troo Ti änare och General
Rijks Schultz oss elskelig Edell och Wäl-
bördigh, Bern hardt Steen von Steenhu-
sen» betydande jordområden vid N evan .
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Oster Väster

Karta över Bernhard Stein von Steinhausens gods. Odaterad (ca 7640?). Observera väder-
strecken.
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sk a n s

Området kring Nevan (slutet av 1600-talet). Riksarkivet, Stockholm.

D en övre bilden på denna sida visar i gro-
va drag Steinhausens besittningar när de
sannolikt var som störst, troligen omkring
1640. Kartan därunder ger en topografiskt

riktigare bild av trakten. Steinhausens
ägor omfatt ade hela det område, som se-
nare kom att utgöra cent rum i S:t Peters-
burg. Längst i öster hörde till dem Spasskij
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Läget av Nyen och Nyenskans, Ussadissa Hof och Birkenholm Hof i S: t Petersburg (stads-
plan från 1895).

pogost ,  vars kyrkby, belägen mitt emot
N yen och N yenskans, senare blev plats
för Smolnyijklostret (jfr kart an ovan).
H ärifrån st räckte sig ägorna västerut mot
flodmynningen, inkluderande  H irv isaari
(= Algholmen, »Wasilij O str ow »),  Koiv u-
saari  (= Björkh olmen, »Peterburgskij
O strow ») och flera mindre öar. O ckså
området på fastlandet mellan Koivusaari
och N yen  (Kolsoja,  »Viborg ska sidan»)
tillhörde Steinhausen . Sitt huvudsäte hade
han på  Ussadissa H of  (motsvarande den
nuvarande Sommarträdgården och Mars-
fältet eller Tsaritsynängen). En annan av
hans gårdar var  Birk enholm H of  på Koi-
vusaari. H an kallade sig vid något tillfälle
»Bern hard Steen von Steenhausen t ill Bir-
kenholm och U ssadissa Suppanowa». På
Birkenholms mark uppförde tsar Peter
den timmerstuga, som ännu står kvar och
brukar förevisas för turister. N ära int ill,

på  j änissaari  ( = H arholmen), som också
ägdes av Steinhausen, reste sig fästningen
Peter-Paul. Mittemot Birkenholm H of på
»Vib orgska sidan» anlades den Militär-
medicinska akademin . D är finns också
Finländska bangården. Stränderna vid N e-
van var täckta av skog, mest lövskog
(björk, ek m m), där det var gott om vil-
lebråd . På det som nu är Marsfältet hade
Steinhausen och hans arvingar en jaktut-
gård . Ställvis var marken sumpig. På om-
rådet fanns en spridd finsk bosättning med
åkrar och betesmarker.

Bernhard Stein von Steinhausen var tro-
ligen född under 1500-talets sista decenni-
um . H an kom till Ingermanland från  Bre-
m en .  Dett a faktum, som förbisett s av tidi-
gare författ are, framgår av det i det föregå-
ende nämnda brevet från Axel O xens-
tierna t ill kungen 2.5.1631. Det bekräftas i
ett brev från Johan Skytte till kungen
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17.11.1630, där det nämns, att Steinhausen
under den instundande vintern väntade sin
frus ankomst frän Bremen", själv befann
sig alltsä Steinh ausen dä redan på ort och
ställe. H an hade gift sig (före 1620) i Leip-
zig med  A nna Elisabet v . Schannowitz
(Elgenstierna använder även skrivsätt en
T zanewitz och T ranewitz ). H on var född
1599 och levde ännu i juli 16767 på sitt
änkesäte Birkenholm H of »kummerlig
und elendig in dem hohen Alter». Bern-
hard avled mellan 31.10.1648, då honom
lämnades vederlag för gods, som han av-
stått åt staden N yen' , och 28.4.1649, då en
innestående fordran utbetalades från
Kungl. klädkammaren t ill hans änka. Arv-
skifte förrätt ades 1651.

Paret hade tre döttrar, som blev gifta
med svenska officerare' ,'.

Regerinen visade sitt fört roende för Ste-
inhausen genom att den 28.4.1638 utse ho-
nom till  »generalrik sschultz »  (General-
Reichs-Schulth eiss). H an är den ende,
som har innehaft detta ämbete och den
därmed förenade titeln. Till tjänsten hörde
uppgifter, som enligt Svenska Akademiens
O rdbok »närmast motsvarade en nutida
just itiekanslers». Det är dock kanske litet
för mycket sagt . Benämningen »riksfo g-
de», som också har använt s, förefaller mer
adekvat . Generalriksschultzens instruk-
tion har utfö rligt refererats av H olm. H an
skulle övervaka att lag och ordning upp-
rätthölls, att skjutsförordningen följdes,
att vägar och broar hölls i skick o s v. Slut-
ligen skulle han ha överinseende över
postväsendet . Ti ll biträde i sitt ämbete fick
Steinhausen fyra löjtnant er, en skrivare
och tolv »drabanter».

D et svenska postverket grundades som
vi vet den 20.2.1636 genom en »Förord-
ning av Post- Bädh en» (postbuden). O rd-
nad postgång låg Axel O xenstierna nära
om hjärt at. Det tog dock sin tid innan
postförbindelserna hade nått alla delar av
det vidst räckta väldet . D en nyutnämnde
generalguvernören över Finland,  Per Bra-
he,  kom till Åbo hösten 1637. Redan i sitt
första brev t ill regeringen framhöll han
nödvändigheten av postinrättningens in-

förande jämväl i Finland. Att org anisera
en sådan uppdro g 2.6 .1638 ät Steinhausen,
som då nyss hade utsetts till generalriks-
schultz. H an fullgjorde sitt uppdrag
snabbt och effektivt . Redan samma höst
presenterade han en »Postrulla» för linjen
Stockholm- Abo - Viborg- N yen - N ar-
va, och en postt axa fastställdes. U nder de
följande åren blev postverket föremäl för
generalriksschultzens särskilda omsorg.

I Stockholm hade 1636 till överpost-
mästare utsetts  A nders Wechel.  D enne ha-
de därförinnan varit svensk postmästare i
Leipzig och H amburg och synes ha varit
väl anskriven hos rikskanslern. H uvud-
postkontoret, som var kombinerat med ett
bostadsrum, var inrymt i gamla riddarh u-
set3. Wechel avled dock redan 1637. H an
eftert räddes utan vidare formaliteter av sin
änka,  Gese A lthna (A ltena) .  »Postmästa-
rinnan » (eller »generalpostmästarinnan»),
som hon kallades, hade varit Anders Wec-
hels andra hust ru och verkar att ha varit
ett driftigt och dugande fruntimmer. H en-
nes rykte i hemstaden (H amburg) var
dock inte det bästa. H on uppges före sitt
giftermål ha varit tjänstepiga hos den då-
varande svenske residenten i H amburg.
H olm" citerar ett brev frän dennes efter-
trädare, där Gese Althna blir föremål för
synnerligen nedsätt ande omdömen på
grund av sina antecedentia. Att märka är
likväl, att residenten och den hono m un-
derlydande postförvaltaren i H amburg var
dödsfiender till postmästarinnan med an-
ledning av tvister om de brevpengar, som
inflö t vid det svenska postkontoret i
H amburg". Insinuation erna ignorerades
av regeringen. Postmästarin nan subordi-
nerade direkt under Axel O xenstierna och
ätnjöt hans fört roende. »Liksom i andra
fall har rikskanslern härvid främst sett till
effektiviteten och först i andra hand till
personen», skriver Forssell .

Frågan är dock, om postmästarinnan
ensam skulle ha gått i land med att leda det
svenska postverket". H är ingrep Steinhau-
sen. H an ställde sig vid hennes sida och
bistod henne i hennes dagliga arbete. Med
sin organisatoriska förmåga bidrog Stein-
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hausen säkert mycket till att postverket
fick en efter omständigheterna så god
start . H an hade tagit pa sig arb etet frivil-
ligt och synbarligen av personligt int resse.
Den egendomliga administrativa enheten,
där kont rollant en samarbetade med sin
underlydande, blev dock föremål för kri -
t ik, och det intima samarbetet mellan en
kvinn lig tjänsteman och hennes överord-
nade gav anledning t ill spydiga kommen-
tarer. Regeringen ställde sig dock i det
längsta på postmästarinnans och jämväl på
riksschultzens sida. N är postförvaltaren i
H amburg kom med några närgångna an-
märkningar beträffande Steinhausens roll,
blev han avsnäst med att det icke »kom-
mer honom något vid att förfrä ga, huruvi-
da riksschultzen von Stenhusen hafver
med postväsendet att beställa». Men on ek-
ligen utgjo rde den tvehövdade postregi-
men »ett märkligt inslag i Axel O xen-
stiern as svenska förvaltningsorganisa-
t ion» . Pa hösten 1642 insag man, kanske
trots allt t ill stor del på grund av klagomå-
len frän H amburg, att systemet mäste
ändras. Regeringen skilde postmästarin -
nan från hennes tjänst från och med års-
skiftet 1642/43 på grund av »särdeles be-
tänkande och considerationer, enkannerli-
gen att hon såsom en kvinnsperson och
eljest af sina svag- och olägenheter icke
förmår de besvär som därvid falla sustine-
ra ...»". Vari »svag- och olägenheterna»
bestod preciserades int e närmare. Gese
Wechel fick dock samtidigt beröm för sin
verksamhet och beviljades pension . Gene-
ralriksschultzens aktiva deltagande i post-
ärendena upphörde samtidigt , och en
ordinarie postmästare tillsattes. Postmäs-
tarinnan sades vara sjuklig och i behov av
luftomb yte. D e följande åren vistades hon
tydligen dels i Tyskland, dels i Stockholm,
där hon hade ett hus med trädgård . Av allt
att döma avled hon 1646.

Bernhard Stein von Steinhausen hade
vid denna tid en egen fastighet på N orr-
malm (motsvarande nuvarande D rott-
ninggatan 68) . H an dog, såsom tidigare
nämnt, 1648/49.

N ågon släkt med namnet »Stein von

Hovpfalzgreven Justus Steins vapen.

Bernhard Stein von Steinhausens sigill.
Riksarkivet, Stockholm.

Steinhausen » är int e känd i Tyskland . I
ärkestiftet Bremen har jag däremot vid mi-
na forskningar träffat på en gammal
»Stiftsritter»-släkt Stein, av vars medlem-
mar flera i tiden hett e Bernhard ( el.
Berndt). Den äldste kände släktmedlem-
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men,  Bernhard Stein  (död 1558), var ärke-
biskoplig »Generaloffizial» och ligger till-
sammans med sin familj begraven i dom-
kyrk an S:t Petri i Bremen. Sonen  Chris-
toph  var skollärare och även han knuten
till kyrkan som »vicarius». Ett epitatium
över Bernhard visar släktens sköldemärke:
två uppsträckta händer med handflatorna
vända framåt . Motivet torde vara hämtat
från en gamm al folksaga" . En annan med-
lem av släkten,  J ustus Stein,  upphöjdes
1623 av kejsaren till »H ofpfalzgraf» (Co-
mes palatini) . H ans vapen, som återges
här invid, motsvarar beskrivningen av
sköldemärket i epitafiet över Bernhard
Stein.

På riksarkivet i Stockholm har man vän-
ligen letat fram och fotograferat Bernhard
Stein von Steinhausens sigill. Med sina två
behandskade händer och även i fråga om
andra urskiljbara detaljer stämmer det helt
överens med hovpfalzgreven Justus Steins
vapen . Fyndet kan anses bevisa, att vår
Bernhard tillhörde Bremensläkten Stein.
Släktens genealogi är int e närmare utredd,
men det finns skäl att anta, att Bernhard
var son till C hristoph Stein och identisk
med en Bernd Steinius, Bremensis, immat-
rikulerad vid universitetet i Marburg 1610.
Varför vår Bernhard för sin och sina tre
döttrars del till släktnamnet Stein fogade
ett »von Steinhausen » är obekant.
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