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En uppsats i Postryttare n  2014 beskriver den
resa från Stockholm till Narva som riks-
schultzen Bernhard Stein von Steinhausen
företog sommaren 1638. Uppdragsgivare
var drottning Kristinas förmyndarregering
och uppdraget gällde en postlinje från Stock-
holm över Åland till Åbo och vidare längs
Finska vikens kust ända fram till Narva, på
gränsen mellan Ingermanland och Estland.
Steinhausens skriftliga rapport till det kung-
liga rådet, �Postrullan�, finns bevarad och
innehåller intressanta uppgifter om de post-
förvaltare och postbönder som utnämndes
under den drygt åtta veckor långa resan.
Steinhausens resa och rapport resulterade i

en kunglig förordning av den 6 september
1638 som innehåller vår första detaljerade
posttaxa.

En säker postväg till Estland och
Livland

En avsikt med Steinhausens resa var givetvis
att få till stånd en ordnad postgång mellan
Stockholm och de viktigaste städerna i Est-
land och svenska Livland: Reval i Estland,
Dorpat, Pernau och Riga i Livland. Att hans
uppdrag inte gick längre än till Narva hade
sina skäl. I Estland och Livland fanns redan
ett skjuts- och postväsende, som fungerat
sedan Tyska Ordens och Hansans dagar. Det
finns uppgifter om att Hansan upprätthöll en
postlinje från Riga ända till Brügge i Neder-
länderna på 1400-talet. När den livländska
ordensstaten upplöstes på 1560-talet och
delades upp mellan Danmark, Polen och
Sverige var det ridderskapen � sammanslut-
ningar av företrädesvis tyska adelsmän och
storgodsägare � som tog hand om den lo-
kala förvaltningen, inklusive skjuts- och
postväsendet.

Per Gustavsson är född i Åbo 1945, civil-
ekonom, bosatt i Pargas. Han är amatör-
historiker, frimärks- och vykortssamlare.
Till hans specialområden hör ångbåtsfart

och ångbåtspost på Östersjön, våra tidigaste
postvägar, de baltiska staterna samt den
oroliga perioden 1918 - 1924 i Östeuropa.

Han har tidigare medverkat i
Postryttaren 2012 - 2015.

Den svenska postens första
tid i Estland och Livland

av  Per Gustavsson

Posttaxan 1638, Stockholm-Narva, på finländskt
frimärke 1988.
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Det är också möjligt att Steinhausen inte
var intresserad av att resa längre än till Nyen
i Nevas mynning, där hans herrgårdar fanns.
Brevet till den nyutnämnde generalguver-
nören i Finland (rättare sagt de tre sydliga
länen), Per Brahe d.y., med det lugnande
beskedet att den postlinje runt Finska viken
han efterlyst nu äntligen skulle bli verklighet,
säger om Steinhausen att �då han nu reser
härifrån och till Ingermanland und e r  v ä g e n
skall beställa om samma postväsende�. Stein-
hausen hade fått hoppa in som ersättare för
vicepostmästaren Olof Jönsson; denne hade
fått uppdraget redan ett halvår tidigare, men
kom aldrig iväg. Postrullans uppgifter om den
sista delsträckan, Nyen � Narva, är ytterst
knapphändiga, vilket kan tyda på att Stein-
hausen inte själv besökte området utan helt
enkelt beskrev en befintlig skjuts- och post-
rutt.

Andra förhållanden i Sveriges
östersjöprovinser

 Efter Narva saknades förutsättningar för ett
�helsvenskt postbondesystem�. I Estland och
Livland fanns praktiskt taget inga fria bön-
der. Godsägarna � vare sig de gamla tysk-
baltiska eller de nya svenska länsherrarna �
ville knappast nöja sig med några dalers av-
drag på skatten för att låna ut sina landbönder.
Ridderskapen bevakade noga sina rättighe-
ter gentemot det nya svenska herraväldet.
Stora arealer hade förlänats åt svenska adels-
män, som snabbt anpassade sig till lokala
förhållanden. Provinserna var olika inbördes,
men det var mycket mer som skilde dem
från det egentliga Sverige.

Det kan här vara skäl att i korthet redo-
göra för de geografiska begreppen och de
politiska förhållandena i 1630-talets Sverige,
Ingermanland � Estland � Livland och
Karelen. Det egentliga Sverige � �riket� �
omfattade då större delen av dagens Sverige,
men Bohuslän, Halland, Skåne, Blekinge,
Gotland och Jämtland tillhörde Danmark/
Norge. I norr, runt Bottenviken, fanns två
svenska län, Västerbotten och Österbotten.
Per Brahes finländska generalguvernement

omfattade Åbo län, Nylands och Tavastlands
län samt Karelens län, �svenska Karelen�.
Dessa tre län i nuvarande Finland var lika
mycket en del av riket som alla övriga län �
de hade deltagit i valet av Sveriges konung
sedan 1362, de var företrädda på riksdagarna
och svensk lag gällde utan undantag.

Utanför det egentliga Sveriges område
låg �provinserna�, Sveriges besittningar sö-
der om Finska viken och öster om Öster-
sjön. Öster och söder om riksgränsen från
1323 låg Kexholms län och Ingermanland,
som tillfallit Sverige 1617 och som utgjorde
den norra delen av ett gammalt novgorodiskt
län, den �votiska femtedelen�; Estland (de
tre nordligaste landskapen i nuv. Estland) som
frivilligt underkastat sig svenskt herravälde
1561 samt Estlands västligaste landskap Wiek
med Dagö, som Danmark avträtt 1563-
1582; svenska Livland som Sverige erhållit
av Polen 1629; och slutligen Ösel som eröv-
rats från Danmark på 1560-talet men som
avträddes formellt först 1645. Gränsen mel-
lan guvernementen Estland och Livland gick
genom halva det nutida Estland, ungefär från
Peipussjöns norra ända till östersjökusten
norr om Pernau. Dessa Sveriges nordliga
östersjöprovinser gränsade i öster till Ryss-
land, i söder till hertigdömet Kurland under
polsk överhöghet och längst i sydost mot
polska Livland. Sveriges södra östersjö-
provinser i främst Pommern och Preussen
faller utanför ramen för denna uppsats.

Sverige med provinser 1662 på svenskt
frimärke 1991.
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Vid den tid vi här talar om representera-
des den svenska statsmakten i guvernementen
Livland, Estland, Ingermanland och �ryska
Karelen� av en generalguvernör med säte i
Riga: 1629-1633 Johan Skytte, 1633-1634
Nils Assersson Mannersköld, 1634-1643
Bengt Bengtsson Oxenstierna. Guvernörer
eller ståthållare fanns i Kexholm, Narva och
Reval samt i de fyra slottslänen i Ingerman-
land. I historisk text knippas de två guverne-
menten Estland och Livland ofta samman
som �Svenska Livland�, vilket kan verka
förvirrande. Distinktionen mellan �svenska�
och �ryska� Karelen är sällan helt klar för en
nutida läsare.

I provinserna gällde svensk lag bara i be-
gränsad utsträckning och invånarna var inte
heller representerade på de svenska riksda-
garna. Bondebefolkningen var i praktiken liv-
egen, också om dess ställning förbättrades
något mot slutet av den svenska tiden. Est-
land och Livland åtnjöt en viss autonomi med
egna rådgivande församlingar, lantdagarna,
men på dessa var endast ridderskapen, det
vill säga den jordägande adeln, företrädd.
Den svenske generalguvernörens sits mellan
regeringen i Stockholm och ridderskapen,
vars privilegier garanterats av konungen, kan
inte ha varit alldeles bekväm.

På Arvid Mollerus´ livlandskarta från 1702 återfinner man många av de poststationer som nämns i
postordningarna 1630-1631 och postplakatet 1639. Eesti ajaloo arhiiv.
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Svenskt och livländskt mynt

1600-talets synnerligen komplicerade pen-
ningsystem skulle kräva en egen, mycket lång
uppsats. Sambandet mellan de myntsorter
som omnämns i de olika postordningarna
bör dock förklaras i korthet. I texterna före-
kommer:
�   enkelt rundstycke = öre kopparmynt,
�   vitt rundstycke = öre silvermynt (smt),

lika med två öre kopparmynt,
�   svensk daler kopparmynt (kmt),
�   rigamark och groschen.

I Estland och Livland cirkulerade både
svenskt, livländskt och estländskt mynt. Den
livländska ordensstaten, som omfattade det
forna Ostpreussen samt dagens Estland och
Lettland, hade haft ett �nordtyskt� penning-
system: en mark = 16 skilling = 48 vitten =
192 penningar.

I Sverige gällde: en daler kmt = 2 mark
smt = 16 öre smt = 32 öre kmt = 48 örtug
= 192 penningar. I utrikeshandeln användes
internationellt gångbara silverdaler, vars kurs
i lokalt mynt varierade. När ordensstaten föll
samman under senare hälften av 1500-talet
och delades mellan Danmark, Polen och
Sverige anpassades penningsystemen till
härskarländernas: i Livland först till Polens
och senare till Sveriges.

På 1630-talet gällde: en svensk daler kop-
parmynt = 2 mark smt (svensk eller riga-
mark) = 8 öre smt = 16 öre kmt eller 16
groschen = 24 örtug eller 24 vitten = 192
penningar. I Reval präglades också mynt, men
deras värde hade påverkats av den svenska
inflationen i slutet av 1500-talet och en reval-
mark var värd bara fjärdedelen av en svensk
eller livländsk.

Estland – Livland före 1630

Ordenslandet Preussen�Livland�Estland var
den östligaste delen av en nordtysk ekono-
misk-politisk maktsfär som hade sin glans-
period under 1400-talet. Hansaköpmännen
i Reval, Riga, Fellin (Viljandi) och Dorpat hade
täta kontakter till sina kolleger runtom i norra

Europa, samtidigt som ordens stormästare
och biskopar sände begåvade unga män till
universiteten i Mellan- och Sydeuropa. Både
hansan och kyrkan hade fungerande postsys-
tem, inrikes och utrikes. För resande fanns
ett väl utbyggt nät av gästgiverier och skjutshåll.

Senmedeltida postryttare enligt teckning av
Albrecht Dürer. Tyskt frimärke 1990.

Mot slutet av 1400-talet kom Tyska Or-
den i kläm mellan de expanderande stormak-
terna Polen-Litauen och Ryssland. Den preus-
siska delen av ordenslandet kom under polsk
överhöghet, men den estländsk-livländska
delen bevarade sin självständighet fram till
krigen i mitten av 1500-talet, då Estland blev
svenskt och Livland polskt. Ordensstaten
upplöstes formellt 1561 och de viktigaste
samhällsfunktionerna övertogs av ridderska-
pen. Vid ungefär samma tid hade hansan
förlorat sin dominerande ställning i östersjö-
handeln. Efter ett senare krig mellan Sverige
och Polen 1600-1629 kom sedan större de-
len av Livland att tillfalla Sverige.

Svenska postens tid

En svensk postmästare, Jacob Becker, hade
utnämnts i Riga redan 1625. Hans uppgift
torde snarast ha varit densamma som de
postmästare vid kanslikollegiet i Stockholm
som nämns i dokumenten årtiondena före
postförordningen 1636 � att hålla reda på
in- och utgående statlig post. Becker förefal-
ler att ha varit en driftig och mångsidig tjäns-
teman med entreprenörsegenskaper. Han
utnämndes 1632 till boktryckare vid det
nygrundade universitetet i Dorpat och pub-
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licerade samma år en egen postordning. År
1645 är han svensk generalpostmästare för
hela Livland och tre år senare får han ta
ansvaret för hela postväsendet i de östra pro-
vinserna, från Åbo till Riga.

När Johan Skytte utnämndes till general-
guvernör över Livland, Estland, Ingerman-
land och Karelen � med vilket då avsågs
Kexholms län, �ryska Karelen�, inte Kare-
lens län där Per Brahe härskade � ingick i
listan över hans uppdrag att organisera ett
skjutsväsende och inrätta poststationer. Skytte
utfärdade en skjutsordning den 20 decem-
ber 1630 � det estländska ridderskapet hän-
visade till sina privilegier och svarade den
5 mars 1631 med en egen postordning. Man

Detalj ur Reval-ridderskapets postordning 1631,
de tre postrutterna. Eesti ajaloo arhiiv.

ligt sträckans längd. Med privat post ville man
inte befatta sig. I Livland, som var erövrat
område, var ridderskapet mer medgörligt.
Här infördes en kurirtjänst för främst statlig
post som använde de existerande skjutshållen.
Den 28 september 1631 publicerade Skytte
liknande skjutsordningar för Ingermanland
och Kexholms län.

Tydligen fungerade inte postgången som
avsett. Redan i mars 1632 föreslog Skytte en
omorganisering av skjuts- och postväsendet
i Estland och Livland, och bara en månad
senare kom han med ett nytt förslag � att
arrendera ut hela verksamheten åt en privat
företagare, men något avtal kom aldrig till
stånd. Den 26 september 1632 publicerade
den tidigare nämnde Jacob Becker en egen
postordning med taxa i rigamark och be-
räknade transittider till orter i stort sett hela
Europa, men bara en linje i �hemlandet�:
Riga � Reval. Becker kallar sig nu �av Sveri-
ges konung tillförordnad postmästare i Liv-
land och Preussen�.

Den �beckerska posten� var nog snarast
ett privat företag vid sidan av hans ställning
som postmästare i Riga. Beckers tjänster ut-
nyttjades främst av handelsmännen i staden;
den svenska statsposten fördes av ridderskap-
ens kurirer. Det är inte bekant om Becker
använde egna kurirer på rutten till Reval, på
rutterna till kontinenten var det nog den taxis-
ka posten som förde breven vidare. För de
närmast följande åren är uppgifterna spar-
samma, vilket kan tolkas som att man funnit
en kompromisslösning som tillfredsställde
både centralmakten och ridderskapen.

Postförordningen 1638 och
postplakatet 1639

Steinhausens rapport och postförordningen
av den 6 september 1638 förändrade läget.
Nu fastställdes en posttaxa för brev från
Stockholm fram till Narva, och mellanlig-
gande orter. Posten skulle också avgå på be-
stämda tider, uppdraget om �hwad dagh och
tima the til hwar Stadh men erkannerligen
hijt på Stockholm ankomma och så igen at
affgå färdige wara skole� hade givits åt

åtog sig nog att föra �kunglig� post på tre
rutter: från Reval till Dorpat, Narva och
Pernau med postbytesställen på gästgiverier-
na, men den statliga posten, som dittills be-
fordrats gratis, belades nu med avgifter en-
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Steinhausen. Ridderskapens post i Estland
och Livland som gick via skjutshållen hade
gått enligt behov, inte på bestämda tider. För
att den svenska posten � statlig såväl som
privat � skulle gå vidare till städerna i Est-
land och Livland var en samordning nöd-
vändig. Denna kom genom ett skjuts- och
postplakat, som publicerades i Riga den 18
mars 1639 av generalguvernören Bengt
Oxenstierna.

Plakatet specificerar tre rutter utgående
från Dorpat � där Jacob Becker då var sta-
tionerad � och anknyter till den svenska pos-
ten i Narva: �veckoposten från Narva skall
avresa dagen efter postbudets ankomst från

Stockholm�. Ordningen nämner också post-
förvaltaren i Narva, �en Ignatius benämnd�,
dvs. den Ignat Simonsson som hade utnämnts
av guvernören i Narva den 11 oktober 1638.
Nu fanns det svenska postmästare i Dorpat,
Narva och Riga � däremot inte i Reval.
Ridderskapet i Estland vägrade helt att be-
fatta sig med den svenska posten; kurirerna
från och till Dorpat och Riga fick ta sig fram
på egen hand. Först 1643 fick Reval en svensk
postmästare och kunde inordnas i ett sam-
manhängande svenskt system av postrutter
med fastställda tidtabeller. De följande åren,
senast 1645-1646, utnämndes postmästare
eller postförvaltare också i Wesenberg

Jacob Beckers postordning 1632. Kungliga biblioteket.
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(Rakvere), Pernau och Arensburg (Kures-
saare).

Skillnaden mellan �svensk� och �konti-
nental� post kvarstod och blev bestående �
i det egentliga Sverige baserades post-
befordringen på postbönder och deras
drängar, i �provinserna� på ridande postil-
joner som utnyttjade nätverket av skjutshåll.
Beräkningsgrunderna för brevtaxorna var
också olika: Stockholm publicerade en brev-
taxa fram till Narva, som först 1643 ut-
sträcktes till Reval, Pernau, Dorpat och Riga;
enligt Oxenstiernas livländska postordning
skulle ett brev om ett halvark från Dorpat
till Narva eller Riga betalas med ett rund-
stycke eller riga-groschen, ett brev om ett
helark med två rundstycken och så vidare.
Någon taxa till Reval nämns inte, vilket kan
vara ett slarvfel eller bero på den ovan
nämnda konflikten med det estländska

ridderskapet. Oxenstierna föreskriver också
hur skjutshållen skulle finansieras: jordägarna
ålades en årlig avgift till statskassan om en
daler kmt för varje hake land (cirka 10 hek-
tar); skjutshållets ägare ersattes årligen ur stats-
kassan med sextio daler kmt för varje häst
han tillhandahöll.

En sjöpostlinje över Finska viken, mellan
Nyland och Reval, ingick i Steinhausens upp-
drag sommaren 1638, men förverkligades
först några år senare. Postförvaltaren i Hel-
singfors erhöll dock dubbelt arvode efter-
som han ansvarade för två postrutter! Det
är känt att sjöpostrutten diskuterades 1641 �
speciellt i Riga var man intresserad, åtmins-
tone i teorin erbjöd den en snabbare post-
gång än landvägen via Nyen och Narva.
Med någon grad av säkerhet kan antas att
sjöpostlinjen fungerade regelbundet vid mit-
ten av 1640-talet, trafikerad av nyländska

Bengt Oxenstiernas postplakat 1639. Riksarkivet.
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postbönder på Porkala udd och estländska
på Nargö (Naissaar) eller Ulfsö (Aegna) utan-
för Reval. Ett manuskript av hittills okänd
proveniens � se följande stycke � beskriver
en postlinje Stockholm �Helsingfors � Reval
� Pernau � Riga, för vilken en fungerande
sjöpostlinje över Finska viken skulle vara en
förutsättning.

”Femte och sjunde post”

I en uppsats av Elmar Ojaste i Eesti Filatelist
nr. 32, 1988, avbildas ett avsnitt ur ett intres-
sant manuskript, som anger portosatser och
avstånd från Stockholm för en �femte� och
en �sjunde� post, vardera med avgång från
Stockholm fredagar kl. 16. Miltalen i manu-
skriptet följer troget Steinhausens postrulla
� 171½ mil från Stockholm till Narva � vilket
tyder på att författaren haft denna som för-
laga och att det är skrivet kort tid efter Stein-
hausens resa sommaren 1638. Manuskriptets
miltal beaktar t.ex. inte att postvägen mellan
Viborg och Nyen rätades ut på 1640-talet

och kom att följa Karelska näsets västsida i
stället för att gå den betydligt längre vägen
via Kexholm vid Ladoga.

Manuskriptets �femte post� skulle gå till
Dorpat via Nyen och Narva, dess �sjunde
post� till Riga via Helsingfors, Reval och
Pernau. Ingen av posttaxorna 1643, 1645 el-
ler 1668 nämner någon �sjätte� eller �sjunde�
post, postlinjerna är de samma fem i alla tre
posttaxor:
1.  Stockholm � Markaryd

 (1668 Helsingborg) � Hamburg
2.  Stockholm � Örebro � Göteborg
3.  Stockholm � Kopparberget/Falun
4.  Stockholm � Torneå � Vasa � Åbo
5. Stockholm � Åbo � Helsingfors �

 Nyen � Reval/Dorpat/Riga

Portosatserna i posttaxan 1643 är de-
samma som i manuskriptet, utom att brev
till Riga kostar två öre mer i taxan. Manu-
skriptet är uppenbarligen en förlaga till
posttaxan, men man har slagit samman
manuskriptets femte och sjunde linje � dessa

Dokumentfragment – utkast till posttaxa för en femte och en sjunde postlinje till Dorpat resp. Riga.
Eesti Filatelist 32, 1988.
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skulle ju också avgå samtidigt från Stock-
holm. Det har inte gått att fastställa doku-
mentets proveniens, eller i vilket arkiv det kan
tänkas befinna sig; inte heller om det ur-
sprungligen beskrivit fler postlinjer än dessa
två. Det har rätt säkert författats mellan hös-
ten 1638, då Steinhausen avlade sin rapport,
och årsskiftet 1642/43, då den nya posttaxan
publicerades.

Manuskriptet är på tyska; överskriften ly-
der �Fünfte (Siebende) Post von Stock-
hollmb uff Dorpt (Riga) undt zwischen
ligende Stetten, gehet alle Freytag nachmit-
tag umb 4 Uhren Præciss�. Stavningen av de
prydligt textade ortnamnen antyder att för-
fattaren var mindre förtrogen med svenska
ortnamn än med de tyska i Estland och Liv-
land � �Hellsignforst�, �Burgo�, �Wiburg�.

En intressant detalj i dokumentet är att
författaren tänker sig ett postkontor på en
ort som inte återfinns i någon senare svensk
posttaxa: Lemsal (Limbazi) mellan Pernau
och Riga, men vid sidan av den direkta vä-
gen längs kusten. Lemsal, som på medelti-
den varit en betydande ort och hansastad,
hade knappast mer än en handfull invånare
då dokumentet skrevs.

Dubbla taxor?

Posttaxorna 1643, 1645 och 1668 har speci-
ficerade portosatser fram till (och från) Reval,
Pernau, Dorpat och Riga. Portosatserna var
graderade enligt vikt och transportsträcka. I
den mån Oxenstiernas postplakat från 1639
ännu gällde, hade Livland däremot ett vikt-
baserat enhetsporto oavsett transportsträcka:
för ett enkelt brev om ett halvark från Riga
till Dorpat eller Narva erlades en riga-
groschen eller ett öre kopparmynt. Först
1692/93 publicerades individuella taxor för
alla postkontor i riket; innan dess hade post-
förvaltarna haft rätt stor frihet att bestämma
brevtaxan till andra orter än Stockholm. All-
männa regler gavs, till exempel i posttaxan
1668:

�The Breff som skickas emellan the andre Stä-
derna i Rijket / betales ifrån then Staden the affgåå
til näste Stadh / fast thet icke wore öfwer Een eller
Twå Mijhl / för ett enckelt Breff eller Lodh Ett
Öre Sölfwermynt / men ligger näste Stadh öfwer
10. Mijhl therifrån / så betales för ett enckelt Breff
eller Lodh 2. Öre Silfwermynt / ock så propor-
tionaliter til andre Städer efter föregående Taxa.�

Postvägen Stockholm-Narva 1638 (streckad) och postvägarna i Estland och svenska Livland (heldragna)
vid mitten av 1600-talet.
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Skulle nu postförvaltaren i Narva begära
fyra öre silvermynt för ett �enkelt� brev till
Riga (1643 års Stockholmstaxa) eller ett öre
kopparmynt enligt Riga-plakatet 1639? Ifall
portot fastställdes enligt sträckan � gällde då
upplandsmil à 10,7 kilometer eller livländska
mil à 7,5?

Postvägarna på 1600-talet

Steinhausens �Postrulla� är föredömligt nog-
grann fram till Narva. Socknen, byn, ibland
till och med den enskilda gården anges för
varje namngiven postbonde. Postordningarna
i Estland och Livland anger ofta, men inte
alltid, orten där gästgiveriet/skjutshållet eller
herrgården var belägen. Bara det livländska
postplakatet anger de inbördes avstånden.

I det följande beskrivs de �svenska� post-
vägarna genom Estland och Livland som de
framgår ur de tidigaste dokumenten: Skyttes
skjuts- och postordning 1630, det estländs-
ka ridderskapets postordning 1631 och Oxen-
stiernas plakat 1639. Stavningen av ort-
namnen resp. gästgiverierna är de ursprung-
liga dokumentens, nutida namn anges inom
parentes. Postvägarna följs här som en fort-
sättning på Steinhausens postrulla, dvs. utgå-
ende från Narva. De nutida vägar som när-
mast följer 1600-talets postväg presenteras i
korthet efter varje avsnitt; ortnamnen är de
nutida.

A. Narva – Reval

Den första tiden gick all post till och från
Dorpat och Pernau via Reval, på de post-
vägar som föreskrivits av det estländska
ridderskapet. I Reval hanterades posten up-
penbarligen av någon tjänsteman på gu-
vernörens kansli. En postmästare i Reval,
Bertil Benzendorff, nämns först 1643.

Narfwe (Narva)
1. Pohejeggij (Pühajõe) Johan Fockens guhtt.
�Guhtt� betyder gods, herrgård. Orten
omnämns senare som Fockenhof, och har
gett namnet åt det nutida samhället Voka.
2. Purtz (Purtse) H. Flemmings guhtt.

Ett stycke av vägen Narva-Reval vid Jõelähtme, ca. 3
dåtida mil öster om Reval. ”Kl(ein) Hastfers Krug”

är markerad vid vägen. Detalj ur lantmätarkarta
1654, kartans norr är till vänster. Postmuseum.

3. Lembruck (?) Fabian Wrangels guhtt. Vid
en bro over ån Kunda, nära de nuv. byarna
Jäätna och Kohala.
4. Wesenberg (Rakvere).
5. Polzemah (Pressi, nära Vatku) des Herrn
Reichs Länzlers krugk. �Krugk� betyder
krog, gästgiveri.
6. Wahast (Vahastu, nära Kuusalu) des Herrn
Feldtherrn Krugk.
7. Jegelechtt (Jõelähtme) Här fanns en
�Hastfers krog� vid huvudvägen mot Reval.
Rewell (Reval)

Europaväg 20 från Narva till Tallinn via Rakvere
följer på ett ungefär 1600-talets postväg, men är
betydligt uträtad. De äldsta vägarna gick närmare
kusten, och ett äldre vägnät är bevarat norr om
E20.



65PER  GUSTAVSSON  Den svenska postens första tid i Estland och Livland

B. Reval – Pernau – Riga/Arensburg Rigas norra förorter följer järnvägen en alternativ
sträckning av postvägen; bilvägen är avbruten på
flera ställen.

C. Reval – Dorpat

Rewell (Reval)
1. Waijdt (Vaida, SO från Reval) Jochim
Boldtbergs guhtt.
2. Kosskull (Kose) Moritz Wrangels Wittib.
3. Wosell (Voose, mellan Kose och Tapa)
Jurgen Vykull.
4. Indell (Jäneda) Muntus guhtt.
5. Johannis Kirch (Järva-Jaani) Dobrewitz
guhtt.
6. Edder (Liigvalla?) Boijens dörpftt.
�Dörpftt� skall tolkas som �by�, inte som
Dorpat.
�Von dannen biss auf die Dörpttsche
Grentze��, nu var man utanför det estländs-
ka ridderskapets territorium. Postbytes-
ställena på den livländska sidan kan följas på
Oxenstiernas postplakat:
7. OberPahlen (Põltsamaa) H. FeldMarschalls
Wrangeln.
8. Nabbast (Nava) H Taubens.
Dörpt. Stavningen av både ort- och person-
namn vacklar: Derpt/Derptt, Dörpt/
Dörptt.

Rådhuset i Reval såg nog 1600-talets postbud
passera. Estniskt frimärke 2004.

Efter Riga och Reval var Pernau den viktigaste
sjöfartsstaden på östra sidan av Östersjön.

Estniskt frimärke 1939.

Rewell (Reval)
1. Kannermeggj (Kanama, mellan Saku och

Saue) Berendt Scharnebergs guhtt.
2. Kustij (Kustja, nära Kernu) H. Wrichss

guhtt.
3. Marijma (Märjamaa) Fahrenbachs guhtt.
4. Fickell (Vigala) der Vykull guhtt.

Efter Vigala korsades gränsen till det liv-
ländska guvernementet, poststationen på den
livländska sidan var troligen Hallik (Halinga,
Pärnu Jaagupi).
Pernow (Pernau)

Från Pernau gick en sidolinje till Arensburg
(Kuressaare) på Ösel (Saaremaa). Mellan-
stationerna är inte kända; troligen åtminstone
Fickell (Vigala), Werder (Virtsu) och Orrisar
(Orissaare).

Postvägen från Pernau vidare till Riga gick
längs kusten, via Tackerort (Tahkuranna),
Gutmannsbach (Häädemeeste), Heynasch
(Ainazi/Heinaste), Salis (Salacgriva).

Europaväg 67, estnisk riksväg 4 respektive let-
tisk riksväg A1, följer den gamla postvägens sträck-
ning hela vägen från Tallinn till Riga. Närmare kus-
ten, väster om huvudvägen, finns flera bevarade
delsträckor av en äldre väg. Från Lilaste fram till

Vägen kan följas, åtminstone på ett ungefär: Eu-
ropaväg 263/riksväg 2 från Tallinn till Kose, däri-
från österut på småvägar till Voose och mot syd-
ost till Järva-Jaani. Efter Järva-Jaani får man söka
sig söderut på småvägar till Põltsamaa, varifrån
väg 39 följer postvägens sträckning fram till Tartu.

Oxenstiernas postplakat beskriver en kor-
tare, direkt väg från Narva till Dorpat:

I Dorpat grundades det andra universitetet i det
svenska riket 1632. Estniskt frimärke 2002.



66 POSTRYTTAREN 2016

”Hilchen Fehr” – fru Hilkes färja över floden
Gauja nordost om Riga. Krigsarkivet 403.32.081.

D. Narva – Dorpat

Narfwe (Narva)
1b. Fockenhoff (Voka, se ovan) Johan Fock-
ens, 13 Meil.
2b. Losskulle (Lohusuu, vid Peipsi) H. Hinrich
Flemings, 4 Meil.
3b. Podefest (Paadevest, nära Torma?)
Tolckss, 4 Meil.
4b. Wrangels Krug, 3 Meil. Krogen låg troli-
gen i eller nära byn St Mariæ Magdalenæ
(Maarja). Det fanns många Wrangel och
Wrangels krog i Baltikum!
Derptt (Dorpat)

Europaväg 20 följer postvägens sträckning till
Jõhvi, därifrån E264/riksväg 3 fram till Tartu �
eller ända till Riga.

Avståndsangivelserna i det ovan nämnda
manuskriptets �femte post� antyder att pos-
ten redan då gick via Wesenberg. Senast
1645/46 gick all (landväga) post till Reval
och Dorpat via Wesenberg, postvägen Narva
� Reval förändrades inte.

E. Wesenberg – Dorpat – Riga

Wesenberg
1. Klein St Marien (Väike-Maarja).
2. Troligen Kerro (Koeru), eller i närheten. I
Koeru dokumenterades 1959-1960 ett skjuts-
håll som fungerat åtminstone sedan 1601.
3. Waimastfer (Vaimastvere).
4. Kersel (Kaarepere)/St Bartolomäi
(Palamuse).
5. Eks (Äksi).
Dorpat
6. Ringen (Rõngu) H. Class Flemmings, 6
Meil.
7. Platers Kubbias (Laatre, NO från Valga/

Valka), 4 Meil. Av namnet att döma en krog
invid en bro över ån Laatre; krogen låg tro-
ligen i byn Teilitz (Tõlliste).
8. Walck (Valga/Valka) H. Wrangels Krug,
3 Meil.
9. Hövels Krug (?) H. Excell. H. ReichsCantzl,
5½ Meil. Andra källor skriver �Hünelss� resp.
�Hönels�, ovisst var den var belägen; alter-
nativt skulle byte av posthästar vintertid ske
hos �frey Bauren Brentz� i eller nära Stackeln
(Strenci) � här stöter vi på något så ovanligt
som en fri livländsk bonde!
10. Wolmar (Valmiera) H. ReichsCantzellarij,
3½ Meil.
11. Zum Stallmeister H. ReichsCantzellarij,

I Wesenberg infördes lybsk stadsrätt redan på
1300-talet.

I Koeru, invid postvägen mellan Reval och Dorpat,
dokumenterade arkeologer 1959-1960 en krog
som fungerat som skjutshåll åtminstone sedan

1601. I bakgrunden bykyrkan på andra sidan
landsvägen. Eesti ajaloo arhiiv.
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3½ Meil. Lenzenhof (Lenci), mellan Rubene
och Stalbe.
12. Brassel (?) Fr. Alpendelschen Krug, 3½
Meil. Enligt en annan källa �Fraw Selber-
lendschen Brassel Krug� i Roop (Straupe).
13. GrafenKrug Ludwig Grafens, 4 Meil.
Platsen nämns i andra källor som Engel-
hardtshof (Engelartas) och låg troligen nära
byn Treiden (Turaida).
14. An die Fähre der Fraw Hilkenschen, 3
Meil. Färjan gick över floden Aa (Gauja),
ungefär vid den nutida byn Krustini.
15. Newer-Mühlen (Bukulti, NO om Riga)
H. Wachtmeisters, 2½ Meil. Vid Wacht-
meisters krog möttes vägarna från Dorpat
och Pernau.
Riga

F. Övriga postlinjer

En tvärgående linje mellan Dorpat och
Pernau öppnades senare under 1600-talet:

Dorpat
1. Ringen
2. Helme
3. Karksi
4. Abja
5. Valtvedi
6. Vanamõisa
7. Lodja
8. Surju
Pernau

Här är postvägen lätt att följa. Europaväg 264 ett
stycke förbi Rõngu, väg 73 till Tõrva, riksväg 6
fram till Pärnu.

En postlinje från Dorpat mot sydost till
den ryska gränsen fungerade åtminstone tid-
vis. Linjen gick via Kuuste, Karilatsi, Põlgaste,
Uus-Kasaritsa och Vastseliina mot Petseri/
Petschora. Vägen kan följas idag: väg 61 från
Tartu till Võru, Europaväg 263/riksväg 2 till
den nuvarande riksgränsen � som här är näs-
tan exakt densamma som svenska Livlands
gräns mot Ryssland 1629-1721.

Teori och praktik

Postförordningen 1636 stadgar entydigt att
�wisse och ordinarie Poster� skall inrättas
�uthi alle Provincier uthi hela wårt Rijke�, men
den enda transportmetod som beskrivs i
förordningen är den med postbönder och
dessas löpande postdrängar. Efter general-
guvernör Skyttes kontroverser med de est-
niska och livländska ridderskapen i början
av 1630-talet borde det ha varit bekant att

Riga var den största staden i det svenska riket.
Rigasilhuett från söder på lettiskt frimärke 1928.

Postens vägar i Riga. Posten från Dorpat kom via
Neumühlen (”Nijermöhlen” t. h. på kartan),

posten från Pernau antingen samma väg eller längs
kusten uppe på kartan. Kartans norr är till höger.

Krigsarkivet 403.32.081.

Om en nutida resenär väljer att följa Europaväg
264 � riksväg 3 i Estland, riksväg A3 i Lettland �
från Tartu till Riga, finner han de flesta av de orter
som postplakatet nämner rätt vid landsvägen:
Rõngu, Tõlliste, Valga, Strenci, Valmiera, Straupe,
Bukulti. Där riksväg A3 ansluter till E77/A2 fanns
en gång Hilkes/Hilsches färja över Gauja, och när
E77 möter E67 från Pärnu och Tallinn två och en
halv mil senare är man helt nära det sista post-
bytesstället före Riga: herr Wachtmeisters krog i
Neuermühlen, dagens Bukulti.
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förhållandena i Östersjöprovinserna var an-
norlunda och krävde andra lösningar.

Postbondeavtalen 1638 för Kexholms län
och Ingermanland var i princip likalydande
som de svenska, med ett undantag: befrielse
från utskrivning till krigstjänst beviljades inte
i dessa gränsområden. Här gjorde Stein-
hausen så gott han kunde på sin resa som-
maren 1638; av sex postbönder på sträckan
Viborg � Kexholm � Nyen var fyra läns-
män och en f.d. länsman.  De sex ingerman-
ländska �postbönderna� mellan Nyen och
Narva var troligen alla gästgivare. Här fanns
helt enkelt alltför få fria bönder som var vil-
liga att ställa upp mot ett löfte om �fem da-
lers avkortning från årliga utlagor�. Många
av nybyggarna i Kexholms län och Inger-
manland, som kommit från �svenska� Kare-
len och Savolax, var också annars befriade
från skatt.

I den första omgången, 1638-1639, blev
det �gångande post� via postbönder enligt
svensk modell fram till Narva. I Estland och
Livland blev det däremot �ridande post� via
skjutshåll som på kontinenten. Också Inger-
manland och Kexholms län, som förvalta-
des från Riga, skulle snart inordnas i den
�livländska modellen�. Som så ofta i stormakts-
tidens Sverige valde man en pragmatisk lös-

ning framför ett blint fasthållande vid para-
grafer eller principer. Huvudsaken var att pos-
ten till och från Estland och svenska Livland
gick fram, inte hur den transporterades. För
det egentliga Sveriges del fastställde Stock-
holm postordningar och posttaxor; för pro-
vinserna utfärdades skjuts- och post-
ordningar i Riga. Gränsen mellan Norden
och Mellaneuropa gick i Finska viken � då
som nu.
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Taxan avser öre smt för ett enkelt brev om högst ett lods vikt. �5� och �7� avser den �femte� resp.
�sjunde post� som nämns i manuskriptfragmentet på sidan 62.

1638 �5� �7� 1643 1645 1668 1692
Norrtälje 1 1 1 2
Kastelholm 2 3
Åbo 4 4 4 4 4 5 5
Tavastehus 6 4 5 5
Nystad* 5 5
Raumo* 5 5
Björneborg* 5 5
Kristinestad* 5
Vasa* 5 6
Nykarleby* 5 6
Jakobstad* 5 6
Gamla Karleby* 5 6
Brahestad* 5 6
Porkala udd** 6
Helsingfors 6 6 6 6 5 6 6
Borgå 6 6 6 5 6 6
Fredrikshamn*** 6 6
Viborg 8 8 8 6 7 7
Nyslott 7 7
Kexholm 10 10 10 6 7 7
Nyen 12 12 12 6 7 7
Nöteborg 7 7
Narva 14 14 14 7 8 8
Wesenberg 8
Reval 12 12 8 9 8
Pernau 14 14 9 10 8
Lemsal 14
Arensburg 10 9
Dorpat 16 16 9 10 9
Wolmar 10 9
Wenden 10 9
Riga 16 18 10 12 10
*) Orternas ordningsföljd, från söder mot norr, antyder att posten upp till Brahestad gick södra

vägen, via Åbo. Fram till Uleåborg gick posten norra vägen via Torneå.
**)  Sjöposten till Reval avgick från Porkala udd väster om Helsingfors.
***) Samhället hette Veckelax till år 1723.
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