
Lokalposten speglar
Wenden i förändring

Av Rune Bengtsson

D et har förflut it dry gt 1oo är sedan den
enda lokalposten i Ryssland på baltiskt terri-
to rium , Wendensche Kreispost, upp hörde
m ed sin verksam het. Ett kvartsekel h ar gått
sedan den u tm ärkta artikeln om detta äm ne,
Wen den sche Kreis Post, av Tom as Sivhed,
C laes Åström och Sigur d Ringström, publi-
cerades i Postryttaren. U nder vären 2oo3 visa-
des delar av de ringström ska sam lingarna p å
Postm useum , b l. a. delar av den un ika Wen-
den-sam lingen . D et finns alltså tre goda skäl
at t gö ra ett försök att b idra m ed lite kom-
plet terande kun skaper och tankar kring den-
na in tressan ta postverksam het i vårt närom -
råde.

M itt in tresse för Wendens posth isto ria
väcktes just av art ikeln i Postryttaren 1978 i
kom b in atio n m ed ett allm än t in tresse för
Balt ikum och speciellt Lettlan d . Vad so m
särskilt lockade m ig var att titta lite närm are
på betydelsen av denna för det balt iska om -
rådet un ika lokalpost för den allm änna,
m ycket dynam iska, utvecklingen som sked-
de i detta o m råde under senare delen av
18oo-talet . Den tidsperiod un der vilken den
wendiska lok alposten verkar, 1862-1903, inbe -
griper så genom gripande förändringar i
sam hället som byggandet av järnvägar, in -
dust rialisering av städerna, sto ra förändring-
ar inom jordb ruket , utvecklan det av det ci-
vila sam hället , en begynnande po lit isk m ed-
vetenh et och ett n ationellt uppvakn an de
och en lettisk rö relse som är sp eciellt aktiv
just i det om råde som betjän as av lokalpos-
ten . Frågan b lir då om den u tökade p ostser-
vice som invånarna i Wenden-d istrikt et ät-
njö t hade något in flytande på sam hällsu t-
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vecklingen i sto rt. Låt oss först titta lite när-
m are på dessa o lika faktorer m ed speciell
fokusering på det aktuella om rådet, Wen-
densche Kreis, eller pa lett iska C esu apri n-

kis.
Territo rierna som utgör dagens Estland

och Lettland var vid denn a tid uppdelade
på fyra guvernem en t inom Ryssland , näm li-
gen Estland , Livland , Kurland och Vitebsk
(i n uvarande Vitrysslan d m en m ed sitt terri-
to rium en b it in i dagens Lettl and). G uver-
nem entet Livland , som om fattade södra de-
len av dagens Estland och norra delen av
dagens Lettlan d var i sin tur in delat i ett an-
tal distrikt , kretsar. I den del av Livland som
idag ligger i Lettland fan n s fyra d ist rikt :
Riga (Riga), Wen den (C esis), Wol m ar (Val-
m iera) och Walk (Valka). En m aktbalan s,
vilken jag in te kom m er att gå närm are in
på, fanns m ellan den ryska statsm akten ,
styrd från S:t Petersburg, och den lokala,
tyskbalt iska adeln . Dessutom fan ns den let-
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Karta omfattande dagens Lettland och Est land
med den historiska indelningen i de ryska guver-
nementen Est land, Livland, Kurland och Vitebsk
(av Vitebsk visas bara den lett iska delen, Lett -
gallen ); letti ska delen av Livland visas med sin
dist riktsindel ning.

tisktalande allm ogen , vilken började göra
sin stämma mer och mer hörd under denna
tid.

Den första järnvägen på baltiskt territori-
um var den är 186o öppnade linjen S:t Pe-
tersburg-Warszawa, vilken passerade genom
östra delen av nuvarande Lettland . Redan
året därpå fick Riga anslutning till denna
linje vid Di.inaburg (D augavpils). Längs
sträckan Riga-Dunaburg öppn ades stationen
Stockmannshof (P avinas). Denna station
låg i Rigas distrikt, men alldeles i den södra
kan ten av Wenden-distriktet och kom att
spela en viktig roll för förmedling av post
till och från den wendiska lokalposten , spe-
ciellt från är 1882 dä Wendenposten inr ätta-
de sin andra poststation i Stockmannshof.
Det skulle dröja fram till 1889 innan huvud-
or ten Wenden skulle få sin egen järnvägsför-
bindelse och station i och med öppnandet
av linjen Riga-S:t Petersburg. En tredje järn-
vägslinje med anknytning till vårt in tresse-
område och som troligen bidrog till ned-
läggn ingen av Wendensche Kreispost var

den är 1903 öppna de, dä smalspariga, lin jen
Stockmanns hof-Walk. I och m ed denna lin-
je fick ett antal orter i den östra delen av
Wenden-distrikte t järnvägsstation och där-
med snabbare postförbindelser.

Den i förhållande till Wenden närb eläg-
na staden Riga upplevde under senare delen
av 18oo-talet en enorm utv eckling som indu-
stristad. Den kom att b li ett av tsarrysslands
viktigaste industricen tra, tillika med en vik-
tig hamn för import och export. Ett p roleta-
riat växte fram och grunden lades för den
radikala omvälvning av samhället som skul-
le följa, med sina mest syn liga man ifestatio-
ner i revolutionerna 19o5 och 1917 Aven sta-
den Wenden upplevde i viss utsträckn ing en
industrialisering. Invånaran talet i staden
växte frän 1.936 är 186o till 6.356 är 1897, allts a
en tredubbling under den tid lokalposten
verkade.

Inom jordbruket skedde också genom-
gripande förändringar under 18oo-talet. Liv-
egenskapen avskaffades 1819, men detta
innebar i själva verket en försämring av
böndernas ställn ing i förhållande till gods-
ägarna, då många bönder blev jordlösa och
kom i än större beroendeställn ing till sina
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Riga-Dunaburger Eisenbahn.

FAR R - P LA N.

Tidtabell för järnvägslinjen Riga-Dun aburg fran1862 .
Ungefär mitt på banan ligger Stockmannshof .

O bservera avståndsangivelserna i verst (1 verst = 1,066 km).

herrar. I mitten av 18oo-talet förekom flera
bondeuppror som slogs ner av den ryska
militären. 1849 fick bönderna tillbaka bruk-
ningsrätten till sin jord . På 1860-talet lades

Järnvägsnätet på lett iskt territorium år 1900 .
I Wendendist riktet t illkom 1903 linj en Stockmanns-
hof (Pjavir;ias) - Walk (Valka) via M arienburg
(Aluksne). Stockmanshof ligger st rax norr om
Kreutzburg (Krustpils).

grunden till den på småbruk baserade jord-
bruksstrukturen i Lettland. Denna tid, som
bl.a. innebar en febril aktivitet med att mäta
upp mark till en mängd småjordbruk, är be-
skriven i den första romanen på lettiska -
Mernieku laiki (Lantmätartider). Författar-
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na, brödern a Reini s och Matiss Kaudzite,
bodde i Alt Pebalg (Vecpiebalga) och den
miljö som beskrivs i romanen är byarna Alt
Pebalg och N eu Pebalg J aunpiebalga), m itt
i Wenden-distriktet. Roma nen, som kom ut
1879, beskriver händelser 1867-1873, alltsä i en
tid när lokalposten i Wenden-distriktet ver-
kar. På några ställen i romanen framskymtar
postala aktiviteter, bl.a. på postkon toret i
Alt Pebalg. Detta måste röra sig om lokal-
postkon toret eftersom byn ifräga först 1896
fick kejserligt ryskt postkontor.

Bakgrunden till
postverksamheten i Wenden

Förhistorien till lokalposten i Wenden-di-
striktet är den är 1786 inrätt ade "Kirch spiel-
post" eller "Patentpost", motsvarande den
svenska klockarposten , dvs. en ordning där
viktigare o fficiella kungörelser distribuera-
des till socknarna för uppläsning i kyrkorna.
Det förmodas i litteraturen , även om exakta
uppgifter saknas, att distributionsnätet
inom Wendens lokalpost kom att motsvara
det som gällt för Paten tposten . Då gick två
turer per vecka till varje socken en ligt en be-
stämd tidtabell.

Ar 1857 utkom de första frim ärkena i
Ryssland och det ryska postväsendet om fat-
tade i princip ett postkon tor per distrikt, så
även i Wenden . Två prob lem uppstod där-
vid i Wenden . Dels var läs- och skrivkunnig-
heten hög och av det följde att behovet av
att kunna komm unicera brevledes var större
än annorstädes i det ryska imperiet. Dels låg
staden Wenden med sitt postkon tor i utkan-
ten av distriktet med nära 150 km till den
mest avlägsna socknen . Av dessa skäl beslu-
tade det livländska ridderskapet att inrätta
en kompletterande posttjänst inom Wen-
den-distriktet, gällande från den 1 januari
1863. Lokalposten omfattade 23 orter varav
en (Tirza) låg i Walk-distriktet. O rterna för-
bands med posttransporter som gick två
gånger per vecka.

Verksamheten upprätthölls fram till den
23 apri l 1903 dä den upphörde. En kombina-
tion av förryskn ingen av de baltiska provin-
serna och den allmänna utvecklingen på

kommunikationsområdet (nyöppnade järn-
vagar, postko n tor i Alt Pebal g frän 1896
mm .) bidrog till att Wendensche Kreispost
spelat ut sin roll.

U nder hela perioden 1863 till 1903 var
portot för tilläggstjänsten d istribution av
försändelser inom Wenden-distriktet 2 ko-
pek för brev upp till en vikt av ett lod (12,8
gram) och därutöver ytterligare 2 kopek per
påbörjat lod. För paket upp till fem punds
vikt var portot 4 kopek. Samtl iga Wenden-
frimärken är i valören 2 kopek utom det
som har påskriften "Packenmarke", vilket
har valören 4 kopek.

En uppskattn ing om vilka postm ängder
det rörde sig om kan man få genom siffror-
na för försäljn ing av Wenden-frimärken:

1863: 274 rubel
1876: 66o rubel
1877: 84o rub el
1878: 96o rubel
1895: 1.851 rubel
1896: 1.666 rubel

1897: 1.724 rubel

Bevarade försändelser som studieobjekt
rörande den wendiska lokalposten

Jag har i mitt sökande efter förståelse fr vil-
ken betydelse den wendiska lokalposten
hade i den tid och i det territorium den ver-
kade, framför allt försökt samla på mig in-
formation om bevarade försändelser som
utnyttjat denna lokalpost. Mängden bevara-
de försändelser är begränsad . Jag har till
dags dato lyckats få fram uppgifter om drygt
150 brev och kort och ur detta material har
jag försökt dra vissa slutsatser om hur lokal-
posten användes, av vem och i vilka sam-
manhang.

En första aspekt att studera är vilket eller
vilka språk som används på försändelserna.
Grovt räknat är 8o procent av adresserna
skrivna på tyska, 15 p rocent på ryska och 5
procent på lettiska. De på ryska skrivna
adresserna är nästan uteslutande pä försän-
delser ställda till olika statliga myndigheter,
i Wenden , Pskov eller S:t Petersburg. Dess-
utom används ryska delvis på försändelser
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till utlandet (landsnamnet mm. skrivs på
ryska medan resten av adressen är på tyska).
Att tyska är det dominerande språket är
ganska naturligt. Lokalposten upprättades
på in itiativ av den balttyska adeln i området
och det är dessa balttyskar som i sto r ut-
sträckning utnyttjar posttjänsten. En obser-
vation man gör är att det under perioden
blir allt van ligare med rysk text i adresserna.
Detta hänger samman med den förrysk-
n ingsprocess som pågick under denna tid .
Som läsaren av förra Wendenartikeln säkert
känner till tvingades till och med den wen-
diska lokalposten att på det sista frim ärket
som gavs ut ha texten på ryska.

De i m itt tycke mest in tressanta breven
är dock de som har adressen helt eller delvis
skriven på lettiska . Det är vid denna tid som
den lettiska nationella rörelsen väcks och
blomstrar, i ett första skede som en kulturell
rörelse med det lettiska språket och de tradi-
tionella lettiska sångerna (dainas) i cen trum

och i ett andra skede, från slu tet av 18oo-
talet, som en politisk kraft som verkade för
en lettisk nationalstat, vilket förverkligades
1918. Lettiska bon dsön er far til lfälle til l
högre studier, bl.a. vid universitetet i Tartu,
och in te så fa av dessa kommer just från
distriktet Wenden. Bland författare och and-
ra kulturperson ligheter som längre eller
kortare tid bodde och verkade i Alt Pebalg
kan nämnas bröderna Kaudzite, vilka om-
nämnts ovan , Atis Kronvalds (1837-1875), en
av ledarna för den unglettiska rörelsen och
Andrejs Pumpurs (1841-1902), förfa ttare till
Lettlands nationalepos "Lacplesis". Även
Karlis Skalbe (född i Alt Pebalg 1879 och
död i Stockholm 1945) kan nämnas. Från en
annan plats inom Wenden-distriktet, Erlaa
(Ergli), kom Rudolfs Blaumanis (1863-1908),
vars noveller även finns översatta till sven-
ska, "I dödens skugga" 1926. D e nämnda
personerna har givetvis kommunicerat med
varandra, men hittills har inget brev med

Försändelse skickad inom Wenden-distriktet från
J. Ozols förlag i Wenden och Alt Pebalg t ill pastor Scheuermann i Lubahn.

Saf a ap qa h ens , c halaiwa , p al c' fat wa u . S e w ¢,
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Wenden-märke påträffats med någon av
dem som mottagare eller avsändare.

I m itt material har jag lyckats lokalisera
ro försändelser med adress skriven helt eller
delvis på lettiska .

Ett av de mer iögonfallande av dessa av-
bildas på föregående sida. För det första är
brevet skickat internt inom Wenden-områ-
det, således frankerat enbart med Wenden-
märke. Detta gäller för 17 p rocent av de for
mig kända försändelserna. För det andra har
firmakuvert utnyttjats. Detta är också ex-
tremt ovan ligt. I det for mig kända materia-
let finns tre firmakuvert. Firman ifråga, det
av Janis O zols drivna bokförlaget i Wenden
och Alt Pebalg , hade en väsen lig betydelse
for de lettiska författare som var verksamma
i Wenden-området under andra hälften av

1800-talet. O m O zols vet man vidare att
han var aktiv socialdemokrat och deltagare i
1905 ärs revo lution . På grund av detta del-
tagande blev han 1906 avrätta d av de kejser-
liga myndigheterna. Detta skedde vid järn-
vägsstationen i Wenden . Slutligen är alltså
adressen skriven på lettiska. Adressaten är
prästen i församlingen Lubahn (Lubäna),
den östligaste av de församlingar som om-
fattades av lokalposten, pastor Scheuer-
mann .

Ett annat intressan t kuvert med adressen
skriven på lettiska har som destination "Lat-
viesu Av1zes", dvs. Lettiska Tidningarna, i
Mitau CTelgava) i Kurland . Dessvärre saknar
kuvertet avsändaradress. Kanske är det nå-
gon av de i Wenden-distriktet verksamma
lettiska författarna som har skickat in något

Framsida av den i M itau (Jelgava) utgivna
t idningen Latviesu Avizes från 1856.

Elefanter och andra exot iska djur finns att beskåda i staden;
int rädet är 10 kopek för folk och 30 kopek för herrar(!) .

a tvc ed ?vie s.
Mr. 39. 3 ettortbeend 'J:1.@September t §äG.
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Lokal försändelse inom Wenden-dist riktet med adress skriven på lett iska.

alster till tidn ingen för publicering. Detta
brev finns i Valen tin s Dabols, Kalifornien ,
samling.

Ytterligare ett kuvert med adressen skri-
ven på lettiska avbildas ovan . Denna försän-
delse finns i Sigge Ringströms samling. D et-
ta brev är skickat lokalt inom Wenden-di-
striktet. D et är in tressant att notera att
adressaten har titeln "gruntn ieks", "jordäga-
re".

En andra aspekt värd att notera är avsän-
dar- och mottagaradresser. N är det gäller av-
sändaradresser är det mycket ovan ligt att
dessa framgår. De är nästan aldrig utskrivna
och eftersom lokalposten endast använde
bläckmakulering och saknade stämplar vet
vi in te varifrån en viss försändelse är skick-
ad . Enda undan taget är Sesswegen (Cesvai-
ne), där en gammal kyrkstämpel utnyttjades
for makulering av Wenden-frim ärkena.

En an tydan om huruvida avsändaren
finns i norra eller södra delen av distriktet
kan ges av om brevet är stämplat i Wenden
eller Stockmannshof inför vidaretranspor-
ten med det ordinarie ryska postverket.

Från mottagaradresserna finns det desto

mer information att hämta. Dessa är förde-
lade en ligt följande :

38 ti ll adresser i Riga;

31 till adresser inom Wenden-distriktet, va-
rav 9 till staden Wenden . Dessa brev är
följaktligen an tingen frankerade enbart
med Wenden-frimärken eller också kom-
na från en avsändaradress utan för Wen-
den-distriktet ;

15 til l övriga distrikt i den lett iska delen av
Livland ;

n till estn iska delen av Livland, varav 7
till Dorpat (Tartu);

6 till Estland ;

9 till Kur land, varav s til l Liba u (Liepaja);

till Vitebsk (Dunaburg);

13 til l övriga Ryssland, varav 8 till
S:t Petersburg;

2 1 til l utlandet, fördelade pa 16 till Tysk-
land, två till Frankrike och en till vardera
D anmark, Schweiz och Mexiko.
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En samlad analys av de bevarade försändel-
serna ger vid handen att den wendiska lo-
kalposten väsentligen hade tre användnings-
områden.

För det första (och allt annat domineran-
de) som en kommunikationskanal för den
tyskbaltiska adeln inom de baltiska provin-
serna och i kontakten med Tyskland. Det
var på den livländska lantdagen som beslu-
tet om inrättande av lokalposten fattades
och det var tyskbalter som tjänstgjorde som
lokalpostmästare, t. ex. den mest namnkun-
nige av dessa, Heinrich von Campenhau-
sen .

IEI &-
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Patentpost-stämpel från
Sesswegen (Cesvaine) som använts för

makulering av Wenden-frimärken.

För det andra för kontakter med ryska
myndigheter på lokal-, regional- och riksni-
vå. Dessa kontakter ökar i omfattning under
perioden som ett resultat av förrysknings-
processen av de baltiska provinserna.

För det tredje som en möjlighet för före-
trädare för den framväxande lettiska natio-
nella rörelsen att kommunicera. Vidare
forskning får ge vid handen om de förbätt-
rade postala förhållandena i just Wenden-
disktriktet underlättade arbetet i denna na-
tionella rörelse. Koncentrationen av lettiska
kultur företrädare i framför allt Alt Pebalg
tyder på det.
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