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En svensk handelsspion i Ryssland på� 
1600-talet.� 

~verige8 handel med Ryssland hal' LIrgamla 
anor. Om vi lämna den förhistoriska tiden och 
medeltiden ii sido, så finn" vi, att redan Gustav 
Vasa beslöt sända en expedition längs Rysslands 
nordkust till de rika länderna i östern men hind
rades i utfömndet av sin plan därigenom, au ..;. 
ingen lämplig person fanns att ställa i spetsen 
för företaget. Med Ryssland drevs emellertid 
undor hela lf,>OO-talet en ingalunda föraktlig 
handel, som genom fredstraktater bekräftades. I 
Sfolbovafreden gamnterades de ryska köpmännen, 
som besökte Stockholm och uppehöllo sig i "Ryss
gården", vissa rättigheter, och svenska köpmän 
fingo åt sig upplåtna gårdar i Novgorod, Pskov 
och Moskva. 

Erövringen av Östersjöprovinserna bragte delllw 
handel i ett delvis nytt läge. Riga och Roval, dc 
gamla tyska städerna, som förmedlat den väster
ländska handeln med Ryssland, blevo Sveriges 
tillhörighet, och det ålåg nu svenska kronan att 
sörja för denna handels bestånd och utveckling. q
Den nya nordliga handelsväg, som Gustav Vasa 

velat upptaga, den öppnades av engelsmännen 
Willoughby och Chancellor, vilka över Archangelsk 
trädde i förbindelse med det moskovitiska riket. 
Engelsmännen följdes av holländare och frans
män, som väl insågo den nya samfärdselIedens 
betydelse. Väl voro farorna ej ringa, och blott 
en eller två resor hann man företaga under som
maren, men fördelen av direkta förbindelser med 
ryssarna utan tuUumgälder till och trakasserande 
från mellanliggande stater var så stor, att man 
bortsåg från obehagen. Också sjönk Revals 
och Rigas betydelse j sanllna mån, som Archan
gelsks steg. 

Samtidigt med att Fredrik III i Danmark 1647 
grundade ett kompani, som 1653 utsände trenne 
handelsfartyg till Norra Ishavet, där de besökte 
de ryska kusterna, skickade drottning Kristina 
till Ryssland en kunglig kommissarie, Johannes 
de Rodes, som där skulle verka som handels
agent föl' sitt land. Rodes författade 1653 en 
högeligen intressant relation över den ryska han
deln, som inlämnades till regeringen.' l denna 
lämnade han dels en framställning av den ryska 
handelns viktigaste faktorer, dels en siffermässig 
framställning av de i Archangelsk in- och ut
förda varorna jämte en jämförande uträkning av 
handelskostnaderna föl' färder över Vita havet 
och Östersjön, dels slutligen ett förslag till mot-

J 'v. Greiffellhagen, ..h·changet als Handdsconcun·ttilin Revats 
ilIL siebzehnten Jahrhundet'l. (Beiträge zur Kunde Esth- Liv
nnd Kur1ands IV. 2, Reval 1889). G. Ewers. i "Beih'äge zur 
Kenntnis RussJands und sciner Geschichte", Dorpat 1816. 
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arbetande av den nya och befrämjande av den 
gamla handelsvägen. 

Särskilt intresserade sig Rodes för sidenhandeln 
som ju bcdrevs mellan Persien och Ryssland och t 
ansågs så betydelsefull, att några årtionden senare 
Karl XI sände en svensk beskickning med Ludvig 
Fabritius i spetsen till Persien för aLt anknyta 
handelsförbindelser. Av råsiden exporterades år
ligen från Archangelsk 900 pud il 90 rubel, 
a.lltså för 81,000 rubel. Bland andra utförsel
varor från Ryssland märkas pälsverk, fisk, salt, 
,pannmål, läder, talg och tran. Kaviar expor
terades redan vid denna tid i stora mängder från 
Archangelsk. På ett år utfördes 20,000 pud i 
400 fat iL 1.50 rubel, alltså till ett pris av 3'f, 
kopek per funt (= 410 gram). Nu torde priset 
vara bortåt 200 gånger så högt! Dessa Rodes 
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statistiska uppgifter förefalla emellertid väl högt 
tilltagna; 20,000 pud ä.r lika med 320,000 kg., 
och icke mycket högre var hela kaviarproduk
tionen i Astrachandistriktet ett år i slutet av 
1890-talet. Hela exporten från Archangelsk under 
ett år uppgick i värde till 1,071,675 rubel. 

Frakten från Archangelsk till Moskva kostade 
sommartiden 30 kopek per pud, vintertiden 29 
kopek. Från Reval till Moskva uppgick mot
svarande fraktkostnad per pud till resp. 45 och 
15 kopek. Skeppsfrakten fråcn Archangelsk till 
Holland var nästan dubbelt så hög som f!"ån 
Reval till Holland, nämligen 4-6 rubel per 
"last" mot 2 rubel och 80 kopek. "Försäkrings
kostnaderna voro likaledes betydligt högre å den 
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fölTa vägen. Däremot vuro de oammanlagda 
tullumgälclerna något högre föl' vägen Re\'al 
-Moskva. "Enligt 'Rodes' mening blevo kostna
derna föl' transport genom Östersjön ansenligt 
högre. 

Som lämpligt medel att dirigem den ryska han
deln över Östersjön föreslog Rodes ett förfarings
sätt, som vi ju känna från vår egen tid, näm
ligen att i slor utsträckning uppköpa de varor, 
som producerades i Ryssland självt, och föra dcm 
till Östersjöhamnarna, varigenom intet bleve övrigl 
för export över Archangelsk. Särskilt tänkte 
han sig denna spekulation möjlig i fråga om 
lädervaror. En liknande affär hade några ål' 
lidigare satts i verket av den holländske köp
mannen Adrian Bonsfeld i Riga. Denne hade i 
Östersjöprovinsel'lla uppköpt allt hamputsäde han 
kunde komma över och på 90,000 tunnor utsäde 
ha.ft en ren vinst av 80,000 gulden. 

Rodes föreslog vidare, att kommerskollegium 
ooh svenska regeringen skulle underlätta de 1'0

valske köpmiinnens kredit i Moskva genom atl 
gå i borgen för dem i vissa fall. Aven borde 
de svenska. "handelsgårdarna " i Novgorod, Pskal' 
och Moskva sättas i gott stånd och en ny upp
rättas i J aroslav. 

Det är ej troligt, alt Rodes' memorial ledde 
till några dU'ekta åtgärder. Själv dog han 1656, 
och den ambassad under Gustaf Bjelke, som 
samma år avgick till Moskva föl' att bekräfta 
Stolbovafreden och söka avhålla tsaren från ett 
ingripande i det polska kriget, misslyckades i 
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sin uppgifl. Ett nytt krig utbröt, som först 
slöts genom freden L Kardis. 

Ål' 1673 avgick en ny ambassarl till Moskva 
med Gustaf Oxenstierna, Henrik von 1'iesenhausen 
och Gotthard Budberg i spetsen. 1 ambassaden 
deltogo en massa personer, bland dem även två 
unga män Erik Palmqvist och Kilburger. Den 
förre var kaplen vid fortifikationen i Riga och 
meclföljde som ett slags militärattache. I denna 
egenskap förskaffade han sig diverse hemliga 
upplysningar om ryska militära förhållanden och 
avtecknade viktiga befästa platser, slott, klost€r. 
kyrkor och dräkter m. m. Vid sin hemkomst 
1674 överlämnade han till konungen sina Obsel'
vationer över Ryssland, som äro av slort kultur
historiskt värde. Försl år 1898 blevo de full
ständigt utgivna av K. Sandgren och A. Lagre
lius efter att förut i brottstyC'ken hava publicerats 
av arkiva,ren Th, \Vestrin. 

Den i ambassaden deltagande asse;sorn i kOlll
merskollegium Lilienhof hade till särskild uppgift 
att söka förmå ryssarna att dirigera sina varor 
till Östersjöhamnal'l1a i stället för Archangelsk. 
Häruti hade han emellertid föga fmmgång. Ej 
heller lyckades han få de ryska tullal'lla nedsatta. 
Den ryske underhandlaren fursl Dolgoruki ansåg 
överhuvud den svenska handeln alltför obetydlig 
i jämförelse med Englands eller Hollands för att 
ta någon vidare hänsyn till densamma. Dess
utom motarbetades svenskarna av den danske 
residenten i Moskva. 

Om alltså ambassaden misslyckades i sitt huvud- cr 
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sakliga värv, hade den likväl stor betydelse i 
vetenskapligt hänseende. Först genom Palmqvists 
ovannämnda arbete, däl'l1äst genom Kilburgers. 

Om Kilburgers person har man länge saknal 
näslan all kunskap. Hans berättelse om den 
ryska resan är känd i två handskrifter, den en" 
utförligare förvarad i hertigliga biblioteket i WoJ
fenbiittel och i ut.drag nt.given av E. Schmidt. 
1781, den andra ofullständiga utgiven 1769 i 
Biischings "Magazin fiir neue Historie und Geo
graphie", tom III. På l820-talet utgåvos genom 
D, Jazykoff ett par ryska översättningar av dessa 
skrifter. Som dessa äro ytterst sällsynta, har en 
rysk forskare, B. G. Kurtz, h 1915 i Kiev ut
givit en ny översättning under titeln tf 80cinenie 
Kilburgem o msskoi lorgovLc v tsa'rstvovanie Alek
seja lJfichaiLovica" (Kilburger; shift om den ryska 
handeln under Aleksej Michailovies regering). 
Genom studier i svenska riksarkivet och i arkivet 
föl' utrikes angelägenheter i Moskva hal' del 
lyckats Kurt.z att kasta ljus över Kilburgers 
person. I beskickningen deltog denne säsol11 ung 
adelsman (dvorjanin) på en tämligen underordnad 
plats. Han närvar ej vid förhandlingarna utan 
blott vid de större aucliensema och hade därför 
gott om tid till studier. 

Efter sin hemkomst frän Ryssland utnämndes 
Kilburger i juli 167ö till notarius publicus. Redan 
i slutet av samma år erhöll han befattning som 
sekrewrare vid handebkollegiet i Riga, ett under 
kommerskollegiwn stående ämbetsverk, som in
rättats året förut. Tre är senare (1678) var han 
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åter i Stockholm j egenskap av notarius pI/bljelt8 

regius. I denn::t ställning kvarstod han ända till 
sin död den 1 juli 1721. l förmyndarkammaren 
förvaras ännu bouppteckningen efter honom, som 
visar att han ägde två stenhus i staden mellan 
broarna samt efterlämnade i barn, vilka han alla 
haft med sin 1 i 1-1, avlidna hustru Euphrosyne 
M:1l'ia Belo,," (Beloh). Al' barnen voro 6 flickor. 
Sonen Karl Henrik a."led 1735 som notarius 
publicus. 

Kilburger uppge.; av Kurtz 118 IUed förnamn 
hetat Jefim Filip, men av hans egen skrift lik
:;om av F. U. \Vrangels uppsats "Ft'u Gunillas 
gränd", i Stockholmiana l framgår, a,tt han hette 
Joh::tn Filip, och a.v den senarc därjämte, att 
svärfadern dr. Bernhard Below, drottning Kristinas 
]ivmcdicus på sin tid, efterlämnade ett stenhus 
på Österlånggatan. I 

Kilburger nedskrev ,ina iakttagelser omedel
bart efter sin återkomst till Sverige i ett Al'betc, 
som han tydligen ämnade offentliggöra föl' en 
större allmänhet och ej direkt överlämna till 

1 A v bouppteckningen efter Johau li'ilip Kilburger, som in~  

går i t722 års invenlarielJok i ny~ rå.dhusets arkiv, fl'amgär, 
att Kilbul'gers ena hus låg vid Österlåuggatan och kallades 
P~lican  samt upptaxerades till 18,000 daler kpm. Det andra. 
mindre huset Jäg i St. Urbans grUnd och värderades till 9,000 
daler. Huset Pelic.n låg enligt ett äldre lastebrev (1664) med 
nordsidan mot lilla St. Johannesgränd och såldes 1664 M' 

borggreven i Göteborg Israel Norfellt till viuskUnkeo Jörgen 
(Hans Georgeo) 01'000. Från dennes arvingar och frAn änke· 
Im Maria Grotjahans inköpte KilbUIger åren 1685, 1687 och 
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regeringen som fallet var med Rodes och Palm
qvist, Han avfattade det på tyska, vilkot språk 
han väl behärskade, Förutom svenska och tyska 
kunde han även fmnska och latin. Han känd", 
tydligen även till holländska.n - han synes ha 
besökt Holland, och det i1.r Kurtz' nppfa.tt.ning, 
att han också j fråga om ryska hade nog stora 
insikter för att genom samtal kunna inllä,mt.;l 
nödiga underrättelser. 

Källorna till Kilburgers arbete 1'01'0 dels tTyckt.a, 
dels ha.ndskrifter, dels slutligen muntliga upp
lysningar. Han citemr Olearius, som ett 40-bl 
år tidigare reste med en holsteinsk ambassad 
genom Rysslal;d till Persien, och ha.n känner 
även Neuhoffs beskri vning av det holländska 
ostindiska kompaniets ambassad till Storkan",n 
a.v 'rartariet, senare kejsare i Kina. 

r rätt stor utsträckning har Kilburger tillgodo
gjort sig Rodes' förut omnämnda skrift om den 
ryska handeln, särskilt vid beskrivning av de 
ryska handelsvaro1'lla. Sannolikt hal' han nyttjat 
det i Stockholm förvarade manuskriptet. Aven 
den i svensk tjänst övergångne ryssen Koto~ichin~  

"Beskrifning om Muschofske Rijkets Stat" (för
svenskat i Stockholm 1669'), som va.r spridd i 
åtskilliga avskrifter, har kommit till an vändning 
i Kilbnrgers skrift. 

Från Rades hämtade Kilburger sina uppgifter 
om exporten över Archangelsk. De voro alltså 
över 20 år gamla. Alldeles färska voro däromot 

1690 lyra sjättedelar av huset. Troligen förvärvade han hans siffror rÖl'ande importen, Dessa synes ha n
t:enal'e även de tvA MorstAende sjättedelarna.. Dot var tord·
 
ligen icke han. som äl'vde svärfaderns hus. - I Utgiven nY Gnstnf :\(1(1f'. Sto('khohn 1908.
I
 

l 
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på något hemligt sätt ha erhållit ur de archan
gel ska tulluppbördsböckerna. Han har även skaffat 
sig uppgifter om exporten över Narva för de 3 
första kvartalen nv år 1673 till mitten avokto
ber, sannolikt uuder ambassadens vistelse i dennn 
stad. Genom personligt umgänge med en del 
personer i Moskva - ryssar och främmande köp
män - lyckades Kilburger el'hålla allehanda pris
uppgifter för olika slags varor. Dessa statistiska 
uppgifter insamlades under maj månad 1674. 
i\ven fabriker och hantverkerier synes Kilburger 
hft besökt samt inhämtat upplysningar om löner 
och dylikt. Han berättar, att smederna i Moskva 
meddelat honom, att de ryska deglarna äro de 
bästa. Omöjligt är ej, att bland dessa smeder 
Rven funnos svenskar, ty redan 1648 berättas 
det, att emedan arbetet i Tula-fabriken inställt~,  

svenska smeder flyttat till Moskva. 
Överhuvudtaget hade KiJburger en forsknings

resandes öppna ögon för alla slags företeelser. 
Under färden förbi Vy~nij  Volocok, ett båtsläp
ningsställe, som redan använts av vikingarna, 
iakttog han, ~tt  mellan floderna Tsna och Tvertsa 
blott ligger en 75 famnar bred sandslätt, och 
att på våren vid ,nösmältningen båda flodernas 
vatten blandas. 

"Om man här grävde en kanal", säger Kil
bUl'ger, "skulle Ladoga och följaktligen även 
Östersjön komma i förbindelse med Kaspiska ha
vet". Samma iaktt~gelse  gjorde även Palmqvist. 
Senare har ju denna kannl också kommit till 
stånd. 

14:1 

Den ryske utgivaren anser i allmänhet Kilbur
gers sifferuppgifter i fråga om priser och av
stånd vara ganska tillförlitliga. Ibland ha givet
vis hans källor klickat: så anser han, att sjön 
Ilmen är 60 verst lång, under det att den i 
verkligheten mäter 42, och vägen från Novgorod 
till floden Mstas inlopp i Ilmen uppges till El 
verst men är i själva verket dubbelt så lång. 
Var det honom möjligt, kontrollerade han emeller
tid personligen väglängder o. d. 

Kilburgers avhandling blev betydligt mindre 
känd än de resebeskrivningar, som utgåvos av 
Olearius, Herberstein m. fl. Detta beror delvis 
därpå, att de senare äro mera. populärt hållna, 
under det att Kilburger avsåg att skriva en lärd 
avhandling, omfattande ett mer~  begränsat om
råde. 

Titeln på Kilburgers skrift lyder: "Kort under
rättelse om den ryska handeln såsom denna be
drevs år 1674 med ut- och införda varor i hela. 
Ryssland". I sitt företal, i vilket han prisar 
Rysslands naturliga rikedomar, framhåller han, 
att ryssarna dock lägga stora hinder i vägen för 
handeln genom kejserliga monopol och höga tulla.r: 
"Man kan", säger han, "jämföra handeln med 
en liten fågel i människans hand: om man kra
mar den alltför kraftigt, måste den dö, men om 
man överlämnar den alltför mycket. åt sin vilja. 
flyger den borL, och ägaren har åter förlust. J sist
nämnda hänseende ha ryssarna ännu aldrig svndat, 
men i det förra syn d~  de alltför mycket". Rys
sarna bygga ej f~rtyg, ehuru de ha allt material 
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därtill inom riket; de underhålla ej vägarna i sitt ull, om köpmans- och handelshus, om den kej;;umpiga land; främmande konstnärer avskräckas serliga skattkammaren (kassan), om torg och bafrån att söka sig till Ryssland, och la ndets egna sarer, om bokt.ryckerier, om den st.ora klockan,inbyggare förbjudas att resa ut och lära. Dess om proviant och matförråd, om vin- och äppelut,om klagar Kilburger över de ryska köpmännens källare, om krogar och iskällare, om material ochoredlighet. '-Men den däremot. som vill bedmga llt.gifter för stenbyggnader, om läkare och apotek,en ryss, han måste resa dit och får icke vara om den tyska kyrkan och dess Exercitio 1·eligionis.dum." Och han citerar det fra,nska ordspråket: J den femte avdelningen finnas slutligen upp':POUl' prendre un renard il faut renard et demi". gifter om
Avhandlingen är föl' sin tid ovanligt väl dis

vatten och floder mellan Nfl,l'va och
Moskva, om floden Luga i Ingermanla.nd, om vligponerad, vilket framgår av innehållsförteckningen. och milan tal melJan Stockholm och Moskva samt.[ fem underavdelningar behandlas de olika sidorna beskrivning av väg och avstånd från Moskva tillav det ryska affärslivet, och dessa avdelningar Tobolsk i Sibirien och därifrån till Peking iomfatta vardera ett antal kapitel. Kina,I (d?'sta avdeln'ingen talas ]) om de varor, med J ag förbigår här redogörelsen föl' de olika VIIvilka Ryssland förser andra länder; 2) om de ror, som produceras i Ryssland och som föl'varor, som Ryssland själv hal' men själv förbru övrigt. erbjuder mycket av intresse i hanclelshistokar; 3) om de varor, som Ryssland delvis äger l'iskt. avseende, Till jiimförelse med Rodes förut,men delvis måste köpa av andra nationer. omh\lade uppgifter angående kaviaren kan emellerJ and'ra avdelningen förekomma fyra kapitel tid nämnas, at.t enligt Kilblll'ger 300 fat pressadom de varor, som införas över Archa.llgelsk eller kaviar om 40 il 50 pud årligen export.erades tillÖstersjön, om den persiska, den grekiska och d"n Arch angeJsk , Tsaren, som hade monopol på donnakinesiska handeln. ,'ara, avlät den där enligt kont.rakt till en HamDen t?'eclje avdelningen behandlar i sju kapitel bnrgerköpman för 3 riksdaler pr pml, varigenommynt och myntsorter, vikt, mått, frakter, tullar, han årligen erhöll en inkomst av 40,000 riksh(l.ndeln med dukater och riksdalrar samt posten daler. Den största delen av kaviaren gick j illo(\h betalning föl' bnw, Italien. Även om pälshandeln förekomma ,\tLängst är [jä?'de avdelningen. [denna ta.la;: sblliga värdefulla uppgifter. Som exempel pilom havshamneu Archangelsk, om färden t.ill Ar dåvarande priser kan nämnas, at.t ett skinn av"hangelsk, om "gäster" eller kejserliga kommer;: s\'al'träv i Moskva betalarles med upp till 60 ruråd, om koppargruvor och järngruvor, om sobel bel, 11nr101' det alt vitl1 l'~,'m' l,ell1.ln,les pOl' Fh-ckri'tngsten i Ribirien, om linneprnrluktion"n orh rysk med 25 till 30 kopek 
Ai"Hr. 10 

\'
.i 
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Tillverkningen av linneval'f)]" som numera till 
betydande rlel övergått till fabriksdrift i Jaroslavl
guvernememet, omtalas av Kilbnrger såsom blnmst
mnde i samma traber Hven på hans tid, och 
'tora laster lin export.erarles ii digen därifrån Ö\'('l' 
Archangelsk. 

Kilburger var även en fI'v de första svenskar 
som lärde kän na teet. Ar 1658 hade denna 
vfixt första gången med säkerhet införts till Ryss
land genom Baikovs ambassa(l till den kinesiske 
kejsaren. Enligt en uppgift ~knlJe  redan lGl (j 
ryska sändebnd hos Altyn-tsar ha gjort bekant
skap med den egendomliga rli·yrken. och uteslutpt 
är ej, att tcet eld och då kommit till RysslanCl 
under förra hälften av l GOO-taJet. "Ryssanw 
anse", säger [{ilburger, "att rlet stärker männi
skans kmfter, avvänder sjukrl cJl11sallfall. som kunna 
hända av eliilig luft och i allmiinhet. Särskilt 
användes det för att aV\'Unda berusning, i det 
man intager det före elrY('kon, eller föl' att skingra 
fyllan, som frambringas av drif'kandet, om man 
nntjar det efter l'l1set.·· Sjlilv köpte Kilburger 
i Moskva ett skålpund 1(; för 30 kopek. Den 
rvslw handeln med Kina hado enligt Kilburger 
tagit sin början ål' 165~,  då siinrlebudet F. Ba.i
kov besökte kinesiska hovet. Detta var den första. 
officiella beskickningen, som utgirk från Moskva. 
men redan i september 1618 hade han Petlin, 
som sJ<ickats av vojevoden i Tobolsk som sände
bud, ankommit till Peking. Ryska sändehud i 
Sverige, som något anteciperade denna händelse, ~ 

skl'öt·o redan på våren HJlS om I'yssarnn, linn 

f 
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direkta förbindelse med Kina.. Då I'R.r den r.vska 
expeditionen ännu på väg dit. 

J Tobolsk, berätt.a.r Kilburger vidare, hade upp
statt ett centrum för den rysk-kinesiska handeln, 
och de kinesiska köpmännen ditförde alla sla.g 
av siden och starkt kattun, ädelstenar såsom ru
lYiner och topaser, mysk, enkelt porslin, bliver
gäIl, te o. s. v. SärskilL hörjade nu kinesel'11a 
till Sibirien införa siden, som val' ojämförligt 
finare än det persiska. Sjiilva inköpte kineserna 
pälsverk, framför allt hermelin och sobel. 

Den persiska hancleln gick över staden Astra
chan vid Kaspiska havet. På 20 dagar kunde 
man med små fartyg resa från Moskva till Astra
ehan å floderna Moskva, Oka och Volga, men 
med de vanliga barkerna gick det åt 40--42 
daga.r, Tillbaka, nppför floden behövde ma.n 
med små fartyg 6 - 7 veckor. Sidenet blev på 
denna väg betydligt billigare, ä-n om clet karavan
ledes skulle föras till Persiska viken och där upp
köpas av det holHindska ostindiska kompaniet eller 
av engelsmännen. Karavanfärdel'11a till Aleppo 
,Her sågos ogärna av den persiske schahen, som 
hade sin värste rival i den turkiske sultanen. 
Schahen befrämjade därför handeln över Ryss
lnnd. Vid Kilburgers besök i Moskva hade emeller
tid ett avbrott inträtt i Rysslands handel med 
Persien, tack vare upprorsmannen Stenka Razins 
plundring al' cle persiska sidenhtgl'en i Astraehan. 

Om de grekiska köpmännen, som drevo affärer 
i :Moskva, berättar Kilburgel', att de a.lla 1'01'0 

fdn Moldau eller Konstantinopel of'h an,pdda. 
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hederliga män. De uppehöllo sig hela &ret i 
Mosln'a och hade sin särskilda gård. De åt
njöto fördelaktiga privilegier och handlade med 
h;i,tar, ädelstenar, turkiska mattor, sa.ffian o. s. ". 
.8.mt inköpte dyrbara pälsverk, särskilt sobel. 

Ett ordnat postviisende fick Ryssland enligt 
TCilburger år 1663 (enligt andm uppgift~r  1665) 
genom en inAyttad holländare, Johan von Schwe
den. Från Moskva nvgick post till Riga, Pskov, 
Novgorod o. s. v. en gång i veckan, nämligen 
på tisdagarna. NMurligtvis gingo ej breven syn
nerligen fort, 9 - J I (Jagar behövde ett brev från 
Moskva till Riga. Portot var däremot jäm
förelsevis billigt, nämligen 6 kopek föl' ett brev 
till Novgorod, 8 kopek för ett till Pskov och 
10 kopek för ett till Riga, allt per 4.2" gram. 
Med den polska. posten till Vilna kunde även 

~ 

brev sändas till Königsberg och alla orter inom 
det- "romerskn riket". Vid ankomsten till Moskva 
nnderkastades all post censUl' i tsarens ka.nsli. 
De västerländska tidningarna från Tyskland, Ho]
Lmd och Frankrike ön,rsattE'S på ryska och före
Listes för tsaren. 

Tidigare resande omnämna ofta svårigheterna 
att få posten regelbundet och säkert sänd eller 
moHagen, och Rodes framställde till drottning 
Kristina för;laget att il1l'ätta en hemlig postför: 
bindelse mellan Livland och :Moskva med sven
~ka  handelsgården såsom postcentral i sistnämnda 
stad. Sedan den 0l'dnade postförbindelsen upp
,:tått, höjdes andra klagomål. Den svenske resi
,]pnlnn i }[o.ln·a, Ehers~hildt,  besvärade sig 1668 

14U 

över, att man ej fick ,kicka "ina bre" med vem 
man ville och när man ville. 

Mot slutet av t 600-talet utveckladcs deL rysku. 
postväsendet så, att man fick regelbundna för
bindelser även med Arclmngelsk och Sibirien ;illcJ" 
till Nercinsk. 

Det ryska kopparmyntet ;logs i allmänhet al' 
importerad svensk koppar, men Kilburgel' bcräl
tar, att man på hans tid börjat bearbeta 3 rysk" 
gruvor, av vilka en låg nära Onega i guvel'ne
mentet 010nets. För densamma stod en hollän
dare Denis Jovis i spetsen, som tidigare tjänst
gjort vid svenska gmvor i Lappland. Utgivarcn 
påpekar, att redan på 1400-tl\.let koppar- och 
silvergl'llvor upptäcktes i Nordryssland, ehuru de 
blevo obetydligt utnyttjade. 

Om järnverken i Ryssland lämnar Kilburger 
ganska utförliga uppgifter. Dessa voro också 
konkurrenter till de svenska. I stOl' utstrcick
ni ng använde de myrmalm, i 'l'ula dock även 
brnten malm. Järnverken stodo merendols under 
utländsk ledning, särskilt holländsk. Då järn
industrien i Tula i mitten av 1600-talet skah
des aven svår kris, gjorde den svenske residell
tcn i Moskva, Pomerening, silt bästa att få sven
ska och andra utländska smeder att lämna 'J],yss
la.nd. Han ansåg, att ryssarna ej skulle kunna 
reda sig på egen hand utan bli nödsakade att 
öka sin import av svenskt järn. Som exempel 
på den svenska importens betydelse kan näm
nas, att vid ett tillfälle omnämnes en transport 
av 50,000 gevär från Sverige. Svenska under
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såtar \'01'0 även <Inställda i Ryssland som kanon
gjutell'e. 

Den stora kJockan i ,\loskva Yäckte Kilbl1l'gers 
liksom andra främlingars förvåning. Den vor 
likväl en annan ,in den nuvarande, som göts på 
1730-taleL Den som Kilburger såg hänga där 
hade gjutits färdig under den Bjelkeska ambas
sadens besök år 165iJ. Vi äga därom ännu i 
behåll en berättelse, som ingår i en dagbok,. förd 
'1 \' en ambassaddeltagare, Jätteklockor j Moskva 
omnämnas emellertid redan i början av 1600
talet, t. ex. ~v Petrus Petrejus och senare a,' 
Olearius, 

Kilburger, som kom frän ett land, där man 
icke föraktade ett gott rus, omnämner visserligen 
de ryska krogal'l1a, av vilka tsaren hade rika 
inkomster, men han förhigtLr med tystnad rys
sarnas fylleri, som eljes plägade göm ett djupt 
intryck på resande friimlingar. Mera intresserade 
110nom den ryska. nationaldrycken kvass, vars 
tillredning han beskriver. 

I kapitlet om läkare och apotekare omnämner 
Kilburgel', att i Moskvl1 funnos 5 läkare, J 
kirurg och 2 apotek. Läkarna \'oro tyskar eller 
f. el. judar liksom apoteka1'l1a. En av läkarna, 
d:r Rosenburg, hade tidigare varit liYmedikns 
hos Carl X Gustav. Pä] G50-talet hade i Moskva 
levat en utländsk läkare J. yon Belo,,' , möjligeJl 
en släkting till Kilburgers svärfar. Om d:r 
Daniel Jevlevi6 från Polen beritttal' Kilburger, 
att hl1,n "al' född jude, blev papist" därefter evan
gelisk och slutligen grekisk kat;olik. Alltså en 

fördomsfri man, som i trossaker rätt·ade ~ig  efter 
~itt  klientel. 

Slutet av [(jlburger~  reseskildring innehåller 
rätt så intressanta nppgifter om reserouterna från 
Sverige till Moskva och yid~re in j Sibirien med 
uppgifter om skjutsstationerna oeh avsLånden 
mellan de~sa.  

Kilburgers skrift. jömle KurLZ' förträffliga kom
melltarier bildar en verklig rysk kultUl'historia föl' 
1600-talet. För oss ~vell~kar iiI' det glädjande 
att veta, att vårl land genom män som Rodes, 
Kilburger oeh don i svensk tjänst inträdde Ko
tosichin lämnat så viktiga bidrag till Ö~teuropas 

kulturhistoria, att Kurtz anser, atL man med full 
rätt kan påstå, att ,venskarna under andra hälf
ten av 1600-talet "isste bätLre besked om ry:;

J. $Ul'na ~,n dessa on1 ~ig Sjä!Vfl. 
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