
De första
postförvaltarna i Narva

1638-1656
av EnnKung

Traditionen att utväxla skriftlig information
är lika gammal som människans förmåga att
uttrycka sig i skrift. Tidigt började man dra
försorg om att få en smidigare postgång och
ett mer regelbundet postförbindelsesystem.
Detta förutsatte både skapandet av en viss
organisation samt infrastruktur och anställ-
ning av tjänstemän. Till detta fick man hjälp
av speciella kurirer, budbärare och förmän.
Även handelsmän har under sina resor för-
medlat korrespondensen mellan städerna.

Den svenska stormakten, som pa 1500-
och 16oo-talen utvidgades territoriellt till
Estland, Ingermanland och Livland, kände
oro för den snabba och obehindrade militä-
ra postgången. Under senare delen av freds-
perioden började redan administrativa, juri-
diska, politiska och handelsinr iktade med-
delanden dominera. Trots att det fanns be-
hov av en snabbare postgång saknades det i
början ett statligt reglerat postväsende.

I Estlands guvernement tog det estniska
ridderskapet hand om postväsendet på vä-
gar mellan Reval-Wesenberg-Narva, Reval-
Dorpat och Dorpat-Pernau. I Livlands gene-
ralguvernement tog tryckaren Jacob Becker
från Dorpats universitet initiativet och star-
tade ett privatpostsystem 1632. Hans nät av
postvägar hade förbindelse också med stä-
derna i norra Estland. Ett statligt reglerat re-
gelbundet postsystem är en senare företeelse
som enligt drottning Christinas förmyndar-
regerings bestämmelse startade i Sverige den
2o februari 1636 (Förordning om Post-Badhen) .
Genomförandet av denna reglering dröjde

EN N KUN G, M.A.  är född 1963  i Tallinn
och arbetar som avdelningschef vid Estlands

historiska arkiv  i  Tartu. Han sysslar för
närvarande med de estniska städernas
ekonomiska historia under den senare

delen av 16oo-talet.

och därför inrättades det statliga postsyste-
met i Finland och i östersjöprovinserna Est-
land, Livland och Ingermanland först 1638-
1639. I städerna grundades postkontor som
förenades sinsemellan med hjälp av post-
vägsnätet.

I nedanstående artikel hanteras närmare
det statliga postväsendets ankomst till
Ingermanland och Estland ären 1638-1639
och Narvas roll i detta samt verksamheten
vid Narvas postkontor fram till mitten av
16oo-talet. Till största delen grundar sig arti-
keln på arkivkällor från Estlands historiska
arkiv i Tartu och Riksarkivet i Stockholm.
Syftet med arbetet är att berika våra hittill-
svarande kunskaper om postkontorets tidi-
gare historia i Narva.

Tidigare forskning

Julius Bleyer är en av de tidigaste estniska
historiker, som behandlat Estlands och däri-
bland också Narvas posthistoria lite närma-
re. 1936 gav han i en jubileumsskrift, vilken
var tillägnad det svenska postverket på 300-
årsdagen, en översikt av postväsendet i Est-
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Foto (cirka 1938) från Rådhust rappan över torget i Narva med omk ringl ig gande 1600-talsbyggnader.

land och Livland' under svenska tiden .
Men som Bleyer noterade, var hans behand-
ling baserad på "Sveriges allmänna postvä-
sen"}, ett storverk i fem volymer, som är
skrivet av en känd svensk posthistoriker,
Teodor Holm. Samtidigt med Bleyer skrev
1938 ocksä Eino hutikkala om Finlands och
däribland lngermanlands posthistoria under
den svenska stormaktstiden .4 Livlands post-
väsende har behandlats av historikern Georg
Jensch frän Lettland och senast av Pdrsla
Peters one. 6 Efter andra världskriget har flera
övergripande arbeten om det tidigare post-
väsendet i Estland publicerats. Elmar Oj aste
har skrivit en rad artiklar om införandet av
och verksamheten vid postkontor samt om
postvägar under den svenska tiden .7 Även
A ugust N urm  och Eerik Sell har kort be-
handlat postsystemets uppkomst i Estland.

M att hes Schulten och inrättandet av
postkontoret i Narva

Enligt drottning Christinas förmyndarre ger-
ings "Förordning om Post-Bädhen" av den
2o februari 1636, paragraf 15, skulle det i stä-
derna i Finland och i Ö stersjöprovinserna

finnas läs- och skrivkunniga människor,
som skulle kunna ta emot och skicka vidare
insamlade brev." Genomförandet av denna
bestämmelse dröjde i alla nämnda omrä-
den.

Den 1 februari 1638 meddelade rikskans-
lern Axel Oxenstierna riksrådet om att post-
utväxling med Finland via Åland till Åbo
och därifrån vidare till Helsingfors skulle in-
föras. På så sätt skulle man å ena sidan via
havet kunna hålla kontakt med Reva! och ä
andra sidan via landsvägar ha postgång till
Viborg, Kexholm och Narva. Ansvarig för
införandet av det nya postsystemet blev
O lof Jönsson ." Men den 2 juni 1638 utfärda-
de förmyndarregeringen i drottning Christi-
nas namn en fullmakt för en adelsman från
lngermanland, Bernhard Stein von Stein-
hausen, att inrätta postväsendet i Finland.
Han fick i uppdrag att anställa postförvalta-
re i städerna. Enligt fullmakten ingick Narva
i detta nät av postvägar. Den 7 augusti 1638
utkom en speciell postrulla där lands- och
postvägar från Stockholm via Åland och
Finland till Narva hade blivit markerade
och skildrade.
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Väsentligt är att det i denna rulla upp-
räknas namn på postbönder på landsbygden
och postförvaltare i städerna, bland annat
"Postverwalter Matthes Schulten" i Narva. En
månad senare, den 6 september, fick denna
postväg sina första officiella brevtaxor." I
och med detta hade det statliga svenska
postväsendet via Finland och lngermanland
kommit till Estlands område. I Livland fort-
satte Jacob Beckers privata postsystem sin
framgångsrika verksamhet. Alla postbönder
och postförvaltare som tillhörde Stein von
Steinhausens statliga postsystem fick 32 sil-
verdaler som årslön. Postförvaltaren i Hel-
singfors var undantagen. Han fick 64 silver-
daler i ersättni ng."

I samband med dessa förändringar har
man förmodligen samma sommar, 1638, frän
kansliets sida i Narvas guvernementsförvalt-
ning, tillsammans med några andra tjänste-
män, också anskaffat två postkurirer. Efter-
som guvernören Mannersköld förmodligen
inte hade någon aning om den startade
postreformen, önskade han att kurirerna
skulle fortsätta med sitt arbete. 1

4

Man kan dock anta att det nya postsys-
temet i hela sitt omfäng inte heller är 1638
började fungera. Man kan också förmoda
att en del av dem i rullan nämnda postför-
valtarna, bland annat Mattes Schulten
(Matthias Schuldt) i Narva, aldrig började ar-
beta på sin post. Vad är det som ger anled-
ning till att anta någonting sådant?

Teodor Holm var den förste som, 1906
och även senare, pekade på möjligheten att
Matthias Schuldt aldrig blev postförvaltare i
Narva. Han hänvisade nämligen till ett brev
som finns i Riksarkivet i Stockholm och
som är skrivet av drottning C hristinas för-
myndarregering till lngermanlands guvernör
Nils Assarsson Mannersköld den 27 septem-
ber 1638. I detta brev far guvernören i upp-
drag att istället för Matthias Schuldt, som
utnämnts till postförvaltare i Narva och
som hade avsagt sig posten , anställa en ny
man .15 I originaltexten står det :

Elfter som her Gubemator N ilfl Aflerson att den
f örordnade Posiförwaltren i Narffuen Matthias
Schuldt, skall haffua samma sitt Embete resignerat och
opsagdt /. ../ Sa pd dhet samme Embete där i
Narffuen ännu tilbörligen ma bliffua bestält och
iachttaget,  ... .1

Trots sina misstankar nämnde Teodor Holm
ända Matthias Schuldts namn i en lista"
över postförvaltare i Narva och därifrån har
det spridits vidare till andra arbeten, vilka är
skrivna av historiker i Estland." Men utgår
man fran 1638 ärs räkenskaper frän general-
guvernementsförvaltningen i Livland och
lngermanland, ser man att det inte finns en
enda anteckning i dem som skulle syfta på
Matthias Schuldt eller på postsystemet över-
huvudtaget.' ° Med tanke pa hur pins amt
noggranna sådana räkenskaper var och att
alla inkomster och utgifter räknades ihop
när året var slut, så kan man med stor san-
nolikhet fastslå att Matthias Schuldt aldrig
blev postförvaltare i Narva.

Till de hinder som förekom i samband
med genomförandet av det nya postsyste-
met 1638 hör ocksa ett postplakat vilket var
publicerat av Livlands och Ingermanlands
generalguvem ör Bengt Oxenstierna den 18
mars 1639 i Riga och enligt vilket de tidigare
bestämmelserna om införandet av post- och
kurirsystemet ännu inte hade uppfyllts. Ge-
neralguvernören var övertygad om att "Da-
gegen nicht weniger befindlich, das zu befor-
derung allgemeinen bestens ein recht beständige
ordentliche bestell- und auffrichtung der Paste
und Schusserey in dies em Lande hochöti g;. ..."
Vid sidan om olika regleringar, som handla-
de om innehållet i postarbetet skulle enligt
plakatet också en ny huvudpostförvaltare
anställas. Enligt generalguvernörens omdö-
me skulle han residera i Dorpat och vara an-
svarig för omrädet frän Riga till Narva."

Vem var den förste
postförvaltaren i Narva?

Som tidigare framhållits skickade drottning
Christinas förmyndarregering den 27 sep-
tember 1638 ett brev till Ingermanlands gu-
vernör Nils Assarsson Mannersköld, där
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Postplakat ut färdat av Bengt Oxenst ierna den 18 mars 1639.
Plakatet reglerar postgången mellan Riga, Tartu, Tallinn och Narva.
I texten är lgnat Simon sson omnämnd såsom postmästare i Narva.

han fick i uppdrag att fylla vakansen med
någon frivillig, eller om en sådan inte fanns,
själv förordna någon som skulle vara lämp-
lig till postförvaltare. Årslön till denne äm-
betsman skulle utgä med so silverdaler istäl-
let för som tidigare 32 och han skulle samti-
digt vara fri från stadsborgarnas skatter och
förpliktelser:

« . . ty är vår villie och befalning, där någon icke
godvilligen skulle sigh det vela opalaga, och I då opå
eder Embetes vegnar f örordne någon där till som bet.
Postförv altar tienst antager och f örträder, den I och f ör
sitt omak ahrligen Femtij o daler Svenskt Sölffuermynt
uthaff den Statens anordninger giffua kunne, sd och
elliest lata niuta frijheetförall borgerlig besvär och
tunga . .. "

Guvernören fick också i uppdrag att anställa
ytterligare en postbonde, som skulle ta
hand om postväsendet mellan Narva och
Nyeni (Nevanlinna )." Det är att lägga märke
till att både det brådskande behovet av en
ny postförvaltare och löneförhöjningen pe-
kar på hur betydelsefull denna post var i
knutpunkten av Ingermanlands, Estlands
och Livlands postvägar. Enl igt förmyndarre-
geringens förordning har Ingermanlands gu-
vernör Nils Assarsson Mannersköld den II

oktober, endast två veckor senare - med
tanke på det kungliga brevets väg från
Stockholm till Narva - förordnat Ignat Si-
monsson till stadens postförvaltare:

. . .  ty haf uer j agh här medh och i detta brefs Krafft
welat tillbe/ro och f örordna, I. .. / , Ehrligh och
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f örståndig lgnatj Simonflon till samma Postmästare
embete här i N auffven ...  "

Enligt det kungliga brevets befallning fick
han 5o silverdaler i årslön, som betalades ut
från Narvas proviantkammare. Lönen börja-
de räknas från den 1 september samma år.
Guvernören befriade också postförvaltaren
från alla skatteförpliktelser inför staden. 22

Av någon anledning informerade guver-
nören Mannersköld förmyndarregeringen
om sitt beslut först den 1 december 1638.
Han beskrev postens situation i Narva med
följande ord :

"A nlangande den Postmästaren Matthias Schultt som
här  i  N arffven antagen war och samma sin tiänst
sedan resignerat haifer, Så är den icke någon borgare
eller f ast karl! här  i  N arffwen uthan een löösdriffvare
hvilken, när som Soldate värffningen här angick
ställt e sighmedh der under och f olgde medh dem bortt,
ty haffver j ag förordnat een annan vi karll  i  hans
ställ e igiän som är een Ryfletolckjgnatius Simonflon
vedh nampn, hvilcken f uller samma tiänst flijteligen
skall opachta att allt ma haffva sin richtigheet,
allenast E.K.M . allernådigast täckes låta tillsända
migh den ordning som öfver samma Postväsende är
oprättad, pd dett hvar och een må retta sigh dereffter
att rätta, och j ag haffva derpa ettflij tigt inseende att
den  i  alla sijne Puncktar obratzligen bliffver effterkom-
men "s

Viktigt i det här refererade brevet är guver-
nörens meddelande om att Matthias
Schuldt dock varit i Narva för att bekanta
sig med situationen och att han först efter
det har tagit beslutet att avstå från posten.
Lika viktigt är det faktum att Mannersköld
bad om att den kungliga postordningen
skulle skickas till honom. Detta visar att
han själv ännu inte hade någon överblick av
det införda postväsendet i landet.

Postmästarna i Narva

Ignat (lgnatj) Simonsson (lgnatj Tolken).
lgnat Simonssons liv vet man inte så myck-
et om. 1634-1653 var han tolk i ryska pa Nar-
va slott .24 Då var han alltså inte i stadens
utan i kronans tjänst och hörde således till

det sa kallade slottsfolket. Guvernören
Mannersköld, som 1638 fick en reglering
från Stockholm om att anställa en postför-
valtare i Narva som man kunde lita på, hit-
tade en passande kandidat från sin närmaste
omgrvnmng.

lgnat Simonsson hade i staden på Hel-
singforsgatans norra ända ett hus (1649-ärs
stadsplan, fastighet nr. 26). Tyvärr vet man
inte när han förvärvade huset, men det är
möjligt att detta hus var Narvas första post-
kontor. Enligt en källa frän 1653 har Simons-
son gift sig med änkan Ingebor Matzdotter
(förekommer också Matthiasdotter, Matz-
tochter), vars före detta man hade varit öl-
bryggare. I samband med giftermålet sluta-
de Simonsson arbeta som tolk och blev
medborgare i Narva  (" ich / ..  .I Burger gewor-
den  . ..") for att fortsätta brygga  (". . das We-
nige Brauens wovon !ch mich und die meinigen
Notturffiiger e ise habe erhalten können  . . .")
och sälja öl tillsammans med sin fru .

Den 23 juli 1653 förbj öd statsrädet Si-
monsson att brygga öl, men lämnade dock
rättigheten att driva krogen kvar. lgnat Si-
monsson har vänt sig till rådet med begäran
om att beslutet skulle ändras, men rådet
stod vid sitt ord även på mötet den 22 au-
gusti. Den före detta postförvaltaren dog
förmodligen före augusti 1654, eftersom
hans fru lngebor kallar sig själv för lgnat Si-
monssons änka. I en senare begäran från än-
kan blir det uppenbart att lgnat Simonsson
hade vänt sig till rådet även den 21 februari
1654. I samma brev förklarade frun att Ignat
Simonsson hade bryggt öl redan under sin
tid som postförvaltare för att höja sina in-
komster, men att han som tolk med en års-
lön om 15o silverdaler inte hade behövt göra
det."

Det finns sålunda inte i Livlands och
Ingermanlands räkenskaper för är 1638 nägra
anteckningar om Narvas postförvaltare.
Därmed kan man dra slutsatser att man inte
heller detta år hann betala ut lön till lgnat
Simonsson. Han fick sin lön från och med
är 1639. Pa sä sätt är "Postmestaren 1gnat" en
av de tjänstemän i Narvas slott (Nadfwens
Slotsfolck) som har fått lön från den 1 januari
1639 till den 1 januari 164o. Enligt det kung-
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Av lgnat Simonsson underskrivet kvitto av den 28 mars 1639, varmed han kvitterar postmästarlönen.

liga påbudet utgick årslönen med  50  silver-
daler." 164o fick postförvaltaren Simonsson
samma lön och enligt order av Livlands och
Ingermanlands generalguvernör Bengt Ox-
enstierna tillkom sex tunnor råg och lika
mycket annan spannmål till ett värde av  36
silverdaler. Med andra ord var hans lön 86
silverdaler." 1641 ärs räkenskaper är inte be-
varade, men kvitton som finns bland Inger-
manlands proviantkammares räkenskaper
for är 1642 visar att verksamheten vid Nar-
vas postkontor fortfarande har någonting
med Ignat Simonssons namn att göra och
att hans förmåner är desamma som året
innan .'9

Frän 1643 till 1645 saknas bäde Livlands

Stadsplan över Narva 1649.
Tomten nr. 26 t illhörde lgnat Simonsson och
tomten nr. 86 var i Gunnar Nilsson Wäldts ägo.

och Ingermanlands räkenskaper och Narvas
proviantkammares räkningar. Men under
dessa år skedde ett byte av postforvaltare i
Narva.

Enligt 1645 ärs Narvas mantalslängd for
1645 har bland stadsfolk, som var i kronans
( Chronenes Bestellingh pe,jsonen) tjänst också
Postförvaltaren A nders Skult (Andreas
Schultz) och strax efter honom tolken Igna-
ti blivit nämnda."°

Därmed kan den sistnämndes namn inte
längre förknippas med postmästarämbetet.
Andreas Schultzs arbete som postforvaltare
varade inte heller särskilt länge. Det står i
tyska församlingens kyrkobok att han blev
begravd den 3o januari 1646." Tyvärr finn s
det inga mera ingående arkivkällor bevarade
om Schultz.

Bland 1646 ärs räkningar i pro viantkam-
maren finns det ett kvitto över 8½ koppar-
daler eller 3:12 4/5 silverdaler, som enligt

EN N K U N G · D e fö rsta postfö rvalt arna i N arva 1638-1656 5j



l  \.,

Lönekvitto med Gunnar Nilsson Wäldts underskrift av den 16 oktober 1647.

N arvas stadskommendant H ans Hemptings
order den 14 decemb er skulle utbetalas till
Postförw altern Gunnar N ij el on som ersätt-
ning för kostnader i samband med visita-
tion av postkurirer vid krogen Kipina." Där-
med vet man att Gunnar N ilsson var den
tredje postförvaltaren i N arva. Det ser ut
som om den nye postförvaltarens lön blivit
nedsatt, för 1647 ärs räkenskaper visar att
Gunnar N ilsson detta år har fått 44 silverda-
ler och 16 öre sam t sex tunnor spannmål.33

Därtill kom diverse tillägg i samband med
olika extrauppdrag.

lgnat Simonsson har dock tack vare sina
kunskaper i ryska även senare varit i postens

tjänst. Den 21 april 1647 blev han en ligt ge-
neralguvernörens order sänd till Vojevod i
Pskov. H an får betalt för två hästar från
Vask-N arva (Nyslott) till Pskov och tillbaka
med 22 koppardaler eller 8:25 3/5 silver-
daler."

Gunnar Nilsson Wä(e)ldt. Det är oklart när
Gunnar N ilsson Wä(e)ld t kom till Narva,
men viktigt är att han blev N arva trogen till
sin död. H an lär ursp rungligen ha varit från
Västergötland i Sverige. Vid sidan av post-
mästareämbetet var han också verksam som
lan tmätare. H an utarbetade till exempel
stadsp lanen över Narva 1649.3 I N arvas ma-
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gistrat har han oftast blivit nämnd just i
samband med lantmätningsarbeten. Gunnar
Nilsson Wäldt var gift med Catharina
Härdh." Han ägde ett hus pä Helsingf o rsga-
tan, vid gatans ände invid slottet (1649 ärs
stadsplan, fastighet nr. 86 och motsvarande
plan 1684, fastighet nr. 1 )."

Man kan anta att Narvas postkontor låg
i detta hus under hans tid. Det är oklart när
postmästaren dog. Enligt Bleyer har Nilsson
dött eller tagit avsked från sin tjänst den 9
december 1691, men förmodligen är detta
datum alltför tidigt. Av 1691 ärs rädsproto-
kolls register framgår inte att han skulle vara
död vid denna tidpunkt. 1694 och 1695 om-
talas emellertid hans hustru som postmäs-
taränka." I slutet av 1695 framgär av hand-
lingar att N arvas nye postförvaltare heter
Lorentz Gröönberg. Tyvärr är kyrkoböcker-
na från den svenska församlingen i Narva,
där också den nye postförvaltaren från
Sverige förmodligen var medlem, inte beva-
rade.

Narvas postkontor och postvägarna

Narvas lämpliga läge vid förbindelsevägar-
na, såväl inom landet som förbindelserna
med Ryssland, påverkade väsentligt post-
kontorets verksamhet. Det statl iga postvä-
sendet hade inte i första hand med privat-
brev att göra, utan med statlig korrespon-
dens på alla nivåer. I instruktioner till alla
generalguvernörer i Ö stersjöprovinserna står
det som regel att dessa vid sidan av andra
uppdrag också skall övervaka postväsendet.
Generalguvernören var tvungen att noga
följa händelserna i sin provins och dess
grannskap, särskilt i Ryssland. Han hade
skyldighet att regelbundet sända rapporter
till Kungl. majestät, till olika myndigheter i
Stockholm och till sina grannguvernörer.
Därför var en regelbunden och obehindrad
postgång viktig. Även om generalguvernö-
ren inte hade någonting väsentligt att med-
dela fick han sända rapporter till huvudsta-
den, ätminstone varannan vecka."

Men generalguvernementsregeringen var
inte den enda statliga institutionen som i
sitt arbete behövde en obehindrad post-

gång. Man får även tänka på att under dessa
år deltog Sverige i trettioåriga kriget i Tysk-
land, varför stora armefördelningar var i rö-
relse i Östersjöprovinserna. Redan omplace-
ringen av trupper från Finland över Estland
och Livland till Tyskland medförde en ökad
korrespondens. Den statliga eller kungliga
brevväxlingen hade i jämförelse med privat-
brev en garanterad reguljär och oantastlig
postgång. Philip v. Krusenstiern har till ex-
empel i ett av sina memoranda till regering-
en klagat över ryssarnas vana att läsa ige-
nom alla affårsbrev på väg till Moskva. För
att undvika detta rekommenderade v. Kru-
senstiern att handelsmän skulle sända sin
korrespondens tillsammans med statliga
brev via den svenske residenten i Moskva."
Samtidigt möjliggjorde det statliga postvä-
sendet generalguvernörerna att kontrollera
och även censurera brev som sändes via
postkontor.

Genom statliga postvägar var Narva för-
enat genom Finland med Stockholm, över
Dorpat med Riga, över Wesenberg med Re-
va! och över gränsen med vissa städer i
Ryssland. Därutöver förekom lokala postvä-
gar i det egna - Ingermanlands - generalgu-
vernement. Det har även förekommit post-
förbindelser över havet. I Ingermanland
fanns det, förutom i Narva, postmästare
också i Nyens och Kexholms län . De sist-
nämnd a fick 32 silverdaler i ärslön. Pa lands-
vägarna mellan Narva och Nyen var ätmins-
tone en postbonde anställd. Mellan Nyen
och Kexholm fanns det fyra, samt mellan
Kexholm och Viborg tre. För postresor till
Moskva hade Narvas slott anställt två post-
kurirer, vilka bäda fick 9o silverdaler var i
årslön. På landsvägarna rörde sig postbud
och postryttare med reguljär post och ex-
trapost. För den reguljära posten (så kallad
veckopost - ordinari, ordinari wochentliche
Post) var det fastställda veckodagar när den
anlände till Narva och när den efter sorte-
ringen fortsatte till nästa postkontor. På så
sätt garanterade man postens ankomst till
destinationsorten i rätt tid.

Enligt Livlands och lngermanlands gene-
ralguvernör Bengt Oxenstiernas postplakat
av den 18 mars 1639 skulle posten frän Dor-
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pat till Riga och tillbaka sändas iväg varje
söndagseftermiddag och vara framme tidigt
på fredag morgon nästa vecka. På samma
sätt skulle posten från Narva en dag efter
ankomsten från Stockholm sändas vidare
till Dorpat och dagen därpå därifrån tillbaka
till Narva. Posten blev mottagen av postför-
valtaren i Dorpat, av slottsfogden i Riga och
personligen av nämnde Ignatius i Narva.

Också brevtaxorna var fixerade. För ett
brev på en foliosida som skickades från
Dorpat till Narva eller Riga (ifall det varken
fanns generalguvernörens eller kansliets spe-
ciella anteckning på) fick man till postmäs-
taren betala 1 silveröre. Två foliesidor kosta-
de 2 öre, fyra foliesidor 4 öre etc.

Den statliga posten hade också övervak-
ning över korrespondenter eftersom man
var tvungen att ha generalguvernörens eller
viceföreståndarens tillstånd eller pass för att
kunna använda posttjänster. Aven extra or-
dinarie postkurirer var tvungna att ha ett
speciellt pass för att kunna bevisa sin full-
makt.

Längs postvägen mellan Dorpat och
Narva skulle det enligt föreskrifterna finnas
fem vaktposter för hästbyte. Mellan Dorpat
och Riga fanns det elva och mellan Dorpat
och Reva! två vaktposter. Gårdsägare, som
ansvarade för sådana vaktposter, fick även ta
hand om tvä hästar. För en häst fick de 6o
koppardaler per år. Men för underhållet av
postvägarna fick alla godsägare för varje
haketal betala 1 koppardaler per är."

1639 ärs postplakats brevtaxor visar hur
billig posten var inom provinsens gränser.
Men ju längre avståndet blev desto högre
blev ocksä brevtaxan. Enligt 1638 ärs post-
plakat av den 6 september skulle ett brev
frän Stockholm till Narva kosta 14 öre. Sam-
ma brevtaxa gällde även 1643. Ett brev frän
Stockholm till Reva! kostade 12 öre, till Per-
nau 14 öre och till Dorpat 16 öre."

Livlands och lngermanlands generalgu-
vernörs postpl akat av den 18 mars 1639 ger
ingen direkt information om verksamheten
vid Narvas postkontor. I detta plakat hade
man utgått från det postsystem som Jacob
Becker hade startat och som inte hade nå-
gonting med Narva att göra.

Att det förekom problem i Narvas post-
system kan man se i ett brev som Ingerman-
lands landshövding Hans Drake skickade
till Livlands generalguvernör Gabriel Oxen-
stierna i Riga den 2 februari 1647. Narvas
postkontor hade skickat den reguljära pos-
ten till Wesenberg på måndagar, vilket inte
motsvarade föreskrifterna i Livlands postsys-
tem. Enligt reglerna skulle posten till We-
senberg skickas iväg på tisdag morgon och
vara framme på onsdag samtidigt med pos-
ten från Dorpat och Reva!. Tillbaka til l Nar-
va skulle posten skickas på torsdag kväll.

Enligt Drakes rapport har bestämmelsen
från Riga att posten skulle vara framme i
Rakvere i rätt tid blivit uppfylld. Av brevet
framgår också att posten från Stockholm
brukade vara framme i Narva på fredag
kväll och att den inte skickades vidare för-
rän tisdag morgon. Men posten från Riga
skickades från Narva vidare till Stockholm
på torsdag morgon klockan nio. När posten
från Riga var försenad och var framme vid
stadsportarna vid stängningstid på torsdag
kväll skickades den vidare först en vecka se-
nare. Därför menade Drake att breven från
Riga skulle skickas vidare till Stockholm på
fredagarna.44 Över denna postgång hade re-
dan tidigare också Ingermanlands guvernör
Mannersköld klagat i ett brev till förmyn-
darregeringen den 23 april 1641" och mer än
tio är senare, den 1 augusti 1653, skickade Ph.
v. Krusenstiern ett brev i ärendet till drott-
ning Christina."

I samband med Hans Drakes brev är det
intressant att notera att Narvas postkontor
fortsatte sin verksamhet under Rigas förvalt-
ning även efter 1642, när Ingermanland efter
separeringen från Livland blev ett självstän-
digt generalguvernement. Att Narvas post-
mästare löd under Riga kan man se även i
andra källor. I princip blev Jacob Becker
1645 huvudpostförvaltare i Riga och var an-
svarig för området från Danzig till Narva.47

Beckers fullmakter har senare blivit bekräf-
tade."

Landshövding Hans Drakes brev t ill
generalguvernören Bengt Oxenst ierna  av

den 2 februari 1647, som behandlar problem
med postgången t ill och från Narva.
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Som redan sagts skulle det enligt post-
plakatet av den 18 mars 1639 finnas tva häs-
tar för användning vid Narvas postkontor.
1647 ärs utbetalningar från Narvas proviant-
kammare visar att postmästare Gunnar Nils-
son enligt tidigare överenskommelser har
fätt 42 silverdaler och 16 öre per halvår för
uppehälle till två postryttare från Narva till
Gro ack och Wesenberg. På samma sätt har
man betalat för uppehälle av en postryttare
till Narvas borgare Jurgen LeRl.49

En intressant händelse i Narvas postkon-
tors historia är också att Narvas kommen-
dant Hans Hempting den 21 november 1647
har betalat respengar (6 silverdaler och 6
öre) till postmästaren Gunnar Nilsson för
en resa till Nyen, för att han skulle ta hand
om postsystemet där. Men samtidigt har
man nämnt någon Michell Samuelsson som
postmästare i Nyen."

Sammanfatt ning

Trots de nya fakta som framkommit i denna
artikel vet man fortfarande relativt lite om
de första åren vid Narvas postkontor och
om postväsendet i Estland och Ingerman-
land överhuvudtaget under denna tid. För
att reda ut den tidiga posthistorien måste
man först och främst tränga sig ned i djupet
av arkivkällor. Eftersom de posthistoriska
källorna är utspridda är det klokt att utgå
från utredningar av enstaka postkontor och
postmästare. Med hjälp av detta material
kan man senare skapa en ny helhetsbild.

Man kan nog påstå att det statliga post-
väsendet kom till det område som utgör da-
gens Estland tillsammans med inrättandet
av Narvas postkontor. Stadens första post-
mästare, som fick lön från staten var Ignat
Simons son (1638-1642 .. .). Efter honom kom
Andreas Schultz (. . . 1645-1646). Narvas tred-
je postmästare Gunnar Nilsson Wäldt (1646-
1691/92-?) arbetade längst pa denn a post.

Utdrag ur Rådets i Narva räkenskapsbok för 1652.
Den sista raden anger att postmästaren
Gunnar Nilsson Wäldt erhållit 32 silverdaler i lön
för de t re senaste åren.
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