
I Sverige använda fr imärksautomater
Av Gunna r S tenerudh.

I början av 1900-talet började postyerken i olika länder anställa
försök med fr imärksautomater i avsikt att såväl underlätta allmänhetens
fr imärksköp som avlasta en del arbete från personalen i postkassorna.
Det svenska postverket inköpte är 1903 tvä av ingenjören S . Sjöst rand
konstruerade fr imärksautomater, den ena för 5-öres och den andra för
IO-Öres fr imärken. De uppsattes i vestibulen t ill posthuset vi d R ödbod-

torget i Stockholm (huset Jakob sgatan 30 ) .
Sjöst rands automat var på framsidan försedd med en myntöppning,

ett handtag, som kunde dragas ut och skjutas in, samt ett fr imärksuttag.
Sedan man stoppat in myntet drogs handtaget ut,
varvid myn tet föll ned i en skåra i den del av
handtaget, som befann sig inuti automaten.
H andtaget sköts sedan in, varvid myntet via en
hängarm förde en pendel, försedd med en tung
mo tvi kt , bakät. Så drogs handtaget ut igen. Där-
vid slog pendeln t illbaka och matade fram ett
fr imärke. Samtidi gt päverka des en hävstång som
skar av märket, Yilket därpå föll ned i uttaget.

n g efä r sam t idigt med de Sjöstrandska
apparaterna provade man även tva automa ter av

tysk tillverkn ing, den ena f rän E isenwe rke
Gaggenau och elen an d ra av mä rke t Abel.

Sedan de Sjöst ranclska apparaterna pro-
vats även på annat håll inom Stockholm ansågs
försöken så pass lovande att , t rots att bl. a. fr i-
märkena Yid stark fuktighet klibbade fast och
gjorde automaterna obrukbara, generalpoststy-
relsen uppdrog ät postdirekt ören i Stockholm att fortsätta med försöken.
Beträ f £ande den Abelska automaten ville man avvakt a de resultat som det
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tyska postverket kunde komma till vid pågående försök med denna typ.
Automaten f rän E isenwerke Gaggenau slutligen visade sig fungera sft
otillfr edsställande att elen åter ställdes redan efter 14 dagars användning.

De fortsatta försöken med de båda Sjöst ranclska automaterna slog
inte väl ut. Allmänheten klagade gång ef ter annan över att apparaterna
icke levererade mä rke n, vi lket ma n ans äg berodde pa aut omatens " inveck-



lade och ömtåliga mekanik" samt ofoget att i stället för mynt använda
metallbitar som ofta fastnade i my ntrännorna ett oskick för övrigt,
som svenska folket under de 5o är som gått sedan dess haft svårt att
lägga bort. F öljden blev att automatern a togs ur bruk är 1906.

U nder tiden hade firman Abel'sche
Briefmarke n Automate n Vertriebs-
gesellschaft i Berlin fortsatt med sina försök
till förbättringar och hade slutligen fått fram
en typ som upp gavs fylla alla anspråk. E n
provapparat för 5-ores frimärken sattes upp
är 1907 i allmänhetens hall i Centralposthuset
Yid Vasagatan. Abels apparat skilde sig fr ån
andra typer därigenom att köparen erhöll fr i-
märket utan att behöva göra nägon annan
handrörelse än att stoppa in myntet i en där-
för avsedd öppning. Den kraft, som behövdes
för att få fram fr imärket, lämnades nämligen
av ett urverk. Sedan myntet stoppats in i
öppningen följde det en ränna så konstruerad
att myntet, om det ej hade den rätta stor-
leken eller vi kten, föll ned i en annan ränna
och vidare fram till utlimn ingsöppni ngen.
F alska mynt av j ärn attraherades av en mag-
net. De äkta mynten ly fte upp en hävarm som
satte u rverket i rörelse, varefter en kl ocksig -
nal tillkännagav att fr imärket fanns att hämta
i utlämningsöppn ingen. P ost e rke t kö pte år
1007 tvä stycken av de Abelska automaterna,
den ena för huvupostkontoret i Stockholm och
den andra för postkontoret i Malmö.

Det förefaller som om postverket icke
skulle ha köpt flera apparater av den Abelska
konstruktionen, t rots att de visat sig fungera
fullt tillfr edsställande. P riset för varj e auto-
mat , 875 kronor , var betydande, apparaten var

2 . A e ls fr iv ä rksau toma t. pi grund av sin storlek icke lämplig att an-
I Postmuseum. bri nga utomhus, och sl utligen - pägick

även i Sverige exp eriment för att få fram lämpliga fr imärksautomater.
Sålunda hade en ingenjör C. R . We delin, Sto ckholm, ef ter flera års

· 5 öres rimarle'. ,
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experiment konstruerat en apparat, av vilken generalpoststyrelsen år 1908
beslöt anskaff a sex stycken för 5-öres f rimä rken. De tillverkades av
AB. L . M . E ricsson i Stockholm och kostade 3oo kron or styck. Sedan de
prövats i Stockholm, Malmö och H älsingborg konstaterades emellert id att
de var behäftade med rätt allvarliga brister och därf ör olämpliga att tas i

10-iresIrimärken.
{tis nN Io-öRNG
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TAGET UNDER AUTOMATEN.
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allmänt bruk för fr imärksförsäljning. BI. a. erhöll köparen emellanåt icke
något fr imärke sedan myntet stoppats in i apparaten och den lämnade ej
t illbaka mindre mynt och ej ens 5-öringar dä fr imärkena i automaten var
slut. Dessutom n r det svårt att sätta in nya fr imärksrullar och avh jälpa
fel inuti apparaten, då den på alla sidor saknade dörrar och därf ör vid
sådana tillfällen måste tas ned fr ån husväggen.

Med anledning av de framställda anmärkningarna gjorde W edelin
en del omkonstruktioner och lämnade är 1909 in r itningar på och beskr iv-
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ning över en " förbättrad fr imärksautomat" ( fig. 3) . Automatens yttre
hölje bestod av en plåtlåda och under denna var fästad en mindre låda
som samlade upp mynten . K öparen stoppade in slanten i en springa på
automatens vänstra sida och erhöll däref ter fr imärket genom att dra ut en
låda på framsidan under automaten, alltså samma system som man ser på
chokladautomater. F r imärksremsan löpte i en ränna ur Yilken märkena
ma tades fram med nl ar som gr ep in i per foreri ngshalen me llan mä rkena.
Det yttersta märket i remsan klipptes av och nålarna fördes t illbaka för att
på nytt föra fram nästa märke. E r forderliga rörelser inuti automaten
för frammatning och avklippning av mä rkena åstadkoms då man drog ut
lådan med det köpta märket . Då de flesta märkena i den insatta rullen
blivit försälda tillkänn agavs detta genom en vi t skiva som visade sig
bakom en liten glasruta på samma sida som myntöppningen . Då märkena
i rul len var slut spär rades my ntö ppn ingen därigenom att en liten lucka
föll ned framför densamma. F ramsidan på automaten kunde öppnas med
en nyckel, var för ny fr imärksrulle kunde insättas utan att apparaten
behövde tas ned frän väggen.

Sedan de väsentligaste bri sterna sälunda avhjälpts beställde post-
styrelsen i slutet av är 1909 en provapparat för ro-öres märken, vilken
skulle tillverkas av T elegrafverkets verkstad i Stockholm. I mitten på nästa
år beställdes enligt tidigare överenskommelse me d \ Vedelin ytterligare fem
automater fr ån samma verkstad, varav 2 st . för ro-öres och 3 st. för
5-öres frimä rken.

Men det n r icke endast \ Vedelin som den här tiden gick och
funderade på den lämpligaste konstruktionen av en fr imärksautomat.
Bl. a. hade dävarande maskinisten vid posthuset i Malmö, E . V . Nyberg,
lyckats konstruera en apparat som demonstrerades för generalpostdirek-
tören är 1909. Sedan en del vid demonstrationen påtalade bri ster elimi -
nerats avprovades Nybergs auto mat för 5-öres mä rken i Malmö
i början av är 1910. P rovet utföll väl och postdirektören i Malmö uttalade
att "icke någon t illförne härstädes använd fr imärksautomat torde såsom
denna hafva uppfyll t de k rav, som böra ställas ä en fr imärksautomat" .
Resultatet blev också att generalpoststyrelsen under är 191o li t beställa
ytterliga re 7 st. automater, fem för 5-öres och två för ro-öres fr imärken
till en kostnad av 250 kronor för var och en.

Nybergs automat hade vissa likheter me d W edelins beträff ande
anordningen för frammatning av fr imärken, nämligen små nålar vilka
grep in i f rimärksremsans perf orering. Den väsentliga skillnaden bestod
däri att den för fr ammatning och klippning av fr imärket behövliga
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kr aften åstadkoms me d motvikter och hävstänger och icke med spiral-

och plattfj ädrar som hos W edelins appara t.
P å framsidan av Nybergs automat fanns ett myntinsläpp, ett hand-

tag, ett fr imärksuttag, skyddat av en upplyftbar lucka, och ett litet glas-
fönster, innanför vilket en med ordet " Slutsäldt" märkt  plat  vi sade sig

inläög en lioörino
Vriddärefterhandtaecl.
Upplyft sedan locket.
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4 . Frimärksautomat av E . V Ny bergs konstruk tion, dr 19 1o.
Postmuseum.

då märkena i rullen var slut. P å handtagets axel inuti apparaten fanns
två trissor fastsatta på ömse sidor om en liten hävarm. T r issorna var
försedda med tvärgående skåror, ställda mitt emot n randra. Sedan
myntet stoppats in och handtaget vridits ett kvarts varv föll myntet ned
i skårorna. När handtaget vridits t ill sitt slutläge fr igjordes en pendel som
följt med under n idningen. Då den med en motvikt försedda pendeln
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föll tillbaka följde trissorna med och myntet pressade ned häYarmen, som
i sin tur satte matar- och klippningsmekanismerna i funktion. E n fr ik-
tionsrulle, som löpte mot fr imärksremsan, orsakade att plåten med "Slut-
såldt" föll ned då fr imärkena i rullen var slut.

E n nyhet var Nyb ergs myn tp rövare. Den omöj liggjorde använd-
ningen av falska mynt och var för ön igt så konstruerad att ett dylikt
mynt vid handtagets rörelse föll ned i fr imärksuttaget och kunde tas ut.
Denna förmåga att återlämna oriktiga mynt hade icke \ Vedelins apparat,
i vilken alla instoppade slantar föll ned i myntuppsamlingslådan under
automaten.

De apparater  för 5- och IO-Öres märken ay \Veclelins förbättrade
konstruktion, som enligt vad t idigare nämnts beställdes ären 1909 och
1910, visade sig icke motsvara de förväntningar man hade ställt på elem.
Bl. a. anmärkte man på att f jädrarna inuti apparaterna brast och att hela
maskineriet fungerade så trögt att köparen emellanåt icke erhöll några
ma rke n.

Den provapparat för ro-öres f rimärke n av We delins konst rukt ion ,
som posts ty rel sen beställde är 1909, kom att ko sta 2.149 kronor, ett högst
avsevärt belopp i j ämförelse med vad sty relsen tidigare haft att betala
för fr imärksautomater. De övriga fem apparaterna ko stade goo kronor
per styck. Med hänsyn till funktionscluglighet och t ill erkn ingskostnad
är det sålunda förklarligt att poststyrelsen i fortsättningen skulle komma
att intressera sig för den Nybergska automattypen vilken dessutom för-
bättrades och förenklades allte ftersom tillverkn ingen fort skr ed.

D postverket är 1914 startade en egen reparationsverkstad i Stock-
holm anställdes Nyberg som verkm ästare där . P ostverk et förvärvade
samma år rätten t ill hans patent rörande fr imärksautomater och upp-
drog åt den nystartade verkstaden att handha ti llverkn ingen av de Ny-
bergska apparatern a. Ar 1915 var ett 2o-tal automat er  f ör  <-öresmä rken
färdiga. Samtliga placerades ut inom Stockh olm. I börj an av är 1916 ti ll-
kännagav poststyrelscn i ett cirkulär att ett antal av 2 00 nytillverkade
fr imärksautomater för 5-öres f rimärken skulle utsändas t ill olika post-
kontor i landet. Samtidigt lämnades i cirkuläret en del föreskr ifter
rörande tillsynen m. rn. över apparaterna. E xperime ntstadiet var nu
passerat, man hade fått fr am en t illförlitlig, inhemsk typ av fr imärks-
automat.

P ostverkets n rkstad t ilh·erkade under de närmaste åren uteslutande
automater för 5-öresmärken. Då lokalportot och riksportot i första vikt-
satsen frän den I juni 1918 höjdes f ran 5 till 7 öre resp. frän 1o t ill 12
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öre bestämde generalpoststyrelsen att de å n rkstaden under t ilh·erkning
varande automaterna för 5-öres frimärk en skulle förändras till automater
för 7-öresmärken. N ågon sådan apparat hann emellertid icke göras färdig,
ifrågavarande porton höjdes redan fr ån den l juli 1919 till IO resp. 15
öre. P ortohöjningarna medförde en störr e efterf rågan på automater för
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s . Postmuseums fr imä r ksautoma t f ör museibesökare. K dpan av p lex ig las.

IO-Öres fr imärken än vad som tidigare varit fallet. P ostverke ts verkstad
igångsatte därf ör i början av 1920-talet t il lverkningen av dylika auto-
mater.

F ram t ill mitten av är 1951 tillverkade postverkets verkstad ute-
slutande automater för 5- och IO-Öres fr imärken. I anledning av att från
den 1 juni 1951 lokalportot slopades och portot för inr ikes brev i första
viktsatsen höjdes till 25 öre har generalpoststyrelsen beslutat att hälften
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a de i bruk varande automaterna för 5-öres  f rimä rken,  omkrin g 625 st. ,
skall byggas om till a tt avse försäljning av 25-öresmä rken. F. n. torde
cirka 250 st. dylika apparater vara ombyggda.

Inom generalpoststyrelsen pågår sedan ett par år t illbaka under-
sökningar för att få fram nya förbättrade typer av fr imärksautomater.
Resultatet kanske blir en automat som kommer att t illhandahålla endast
häften ? Kanske postverket också kommer att placera ut frankostämplings-
automater vilka datumstämplar och tar hand om de instoppade breven ?
Vi får vänta och se.
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