
Enhetsportot och fr imärket

Av Ernst Grape.

I mitten av förra ärhundradet infördes inom postv äsendet et t nytt
system vid bestämmandet av den avgift , som skall upptas för brevs
befordran med posten. Systemet, som vanligen benämns enhetsportot,
t illämpas fort farande icke blott inom de skilda ländernas postverk utan
även i den internationella postutväxlingen. Världspostföreningen, som
stiftades 1874 och som omfattar alla postverk i världen, gick nämligen
omedelbart in för enhetsportot.

Dess betydelse kan inte överskattas och den är fort farande lika stor
den dag som är. N ågon ändring kan icke tänkas.

Enhetsportot innebär, att et t brev befordras mot samma porto obe-
roende av befordri ngsvägens längd. Det låter så enkelt men har dock få
motsvarigheter på andra områden och när det in fördes var meningarna
delade. Det bör dock sägas här, at t det var den ekonomiska risken,
som vällade motständet . Enhetsportots fördelar för bade al lmänheten
och postverket kunde icke förnekas.

Förut beräknades brevportot efter befordringsvägens längd och det
föreföll ju som det enda rikt iga. I Sverige gjorde Rådet redan 1636
det utt alandet, att " postlönen skall icke stegras för högt och icke lika
för brev, som skola studsa på 10 eller 20 mil, som om det drages 50
eller 60  mil".  Denna princip t illämpades i alla länders postverk ända
t ills enhetsportot in fördes i mitten av 1800-talet .

Det fanns ingen anledning göra invändning häremot . Vilket fort -
skaffningsmedel man än använder vid resa, blir biljetterna dyrare ju
längre man reser. Detsamma gäller t axa för varusändning. H är kan
dock i förbigående erinr as om att vi i Sverige har enhetsporto även för
paket . Ett vid postanstalt i Stockholm inlämnat t . ex. 10-kilospaket
drar samma avgift , oberoende av om det är adresserat till Uppsala eller
H aparanda. Kan annat t rafikföretag uppvisa något liknande?

Ett efter avständet beräknat brevport o medförde stora olägenheter.
Visserl igen hade man avständsgrupper t. ex. högst 5 mil, över 5- 10
mil osv., men det var dock svårt för korrespondenterna att hålla reda
på avgifterna, eftersom de blev olika på varje ort . I Sverige fanns vid
tiden för enhetsportots införande omkring 125 postanstalt er. Det er-
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Bild 1. 1830 års posttax a f ör K arlstad . I Postmuseum .

fordrades därför lika många brevtaxor. N är en ny postanstalt inrätta-
des, blev det således nödvändigt att upprätta en taxa för denna och
att genom sk rivelser underrätta alla förutvarande postanstalt er om
v ilken avgift de skulle uppta för brev t ill den nya.

N är riksdagen ändrade brevavgiften - vilket hände några gånger
under de 200 åren - måste nya taxor utarbetas. Anläggning av nya
vägar kunde även inverka. Att detta medförde betydande arbete kan
man se t . ex. av en sk rivelse, där en person klagar över att han icke
fått någon ersättning för att han ägnat ett och et t halvt å r t ill utarbe-
tande av 1747 års taxa.

Dessa svårigheter, andra att fört iga, slapp man medelst införandet
av enhetsporto. Detta användes första gången i England, där det t ill-
lämpades fr ån 1840. Upphovet kom från en skrift om en en-penny-
reform, som fr amlades av Rowland H ill.
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Denne var ursp rungligen pedagog. H an hjälpte vid mycket unga år
till vid en skola, som fadern inrättat , och uppsatte senare tillsammans
med en broder en egen skola. I denn a tilli mpades moderna ideer: största
möjliga självverksarnhet, studier på egen hand och fysisk utbildning.
D et kan erinras om att under åren 1830- 1846 fanns en "H illska
skolan" i Barnängen i Stockholm.

Rowland H ill korn dock snart in på andra banor och sin livsgärning
ägnade han ät postverket. Visserl igen mötte hans förslag om ett enhets-
porto på en penny, gällande över hela riket , motstånd hos myndig-
heterna, men sedan förslaget gått igenom och dess fördelar blivit tyd-
liga, blev H ill en mycket populär person och mycket ärad. Bland annat
blev han adlad, fick en nationalbelöning och ålderspension.

H ills motivering för enhetsportot är fullt riktig. H an påpekade, att
ett brevs behandling ä inlämnings- och utdelningspostanstalterna drar
den största kostnaden och denna är densamma oberoende av den väg-
längd brevet skall befordras. Kostnaden för befordringen är däremot
relativt obetydlig, emedan varje brev då icke behandlas enskilt för sig.
Kostnaden bör därför slås ut på alla de tusentals brev, som befordras

med samma lägenhet .
Vid den tid H ill fr amt rädde var brevportot i England osedvanligt

högt, " den högsta portotariff postväsendets historia har att uppvisa".
Det har berättats om ett t illfälle, då en nära anhörig icke kunde under-
rättas om ett dödsfall, emedan pengar icke fanns t ill brevport o. En
undersökning visade även, att en mycket stor procent , förmodligen
större delen av de brev, som sk revs i England, gick postverket förbi.
Man anlitade forvagnar, järnvägen osv.

En nedgäng frän dett a höga port o ti ll en penny mäste givetvis til l
att börja med verka ogynnsamt på postverkets ekonomi. Så blev också
fallet under åtskilliga år, men skriftväxlingen visade en stark stegring
och ingen ville överge enhets portot. Det infördes i det ena landet efter

det andra.

I Sverige vidtogs reformen jämförelsevis sent . D et var fr ågans
ekonomiska sida, som föranledde, att avgörandet fördröjdes. O ch dock
var den ekonomiska risken här ganska ringa. Avgifterna kunde näppe-
ligen anses särskilt höga. I Sverige infördes ett rnedelporto, vilket
innebar, att portot sänktes på de längsta avstånden, men höjdes på de
kortare avstånden. Endast en ringa p rocent av breven t illhörde den

senare kategorin .
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Första gången fr ågan om enhetsportot kom upp i Sverige så att säga
off iciellt var i en motion i bondeståndet vid riksdagen 1847/48. Motio-
när var Peter Mårtensson fr ån Jönköpings län. H an föreslog, att portot
skulle sät tas först till 4 a5 skilling banco för att eft er hand som rörelsen
ökade sänkas tills man kom ned till 2 skilling. U tskottet ställde
sig icke avvisande till själva iden men saknade uppgifter om huru
enhetsportot verkat i andra länder. En minskning i postverkets in-
komster var betänklig. U tskott ets ytt rande var därför avstyrkande och
motionen avslogs.

Det var första ronden, men frågan föll fr amåt. Mårt ensson återkom
vid nästa riksdag, 1850/51. H an föreslog nu ett medelporto på 4 skilling
utan ytterligare nedsättning och fr amhöll " den vikt iga reformen att
med stämplat papper kunna frankera brev" . Vid sistnämnda riksdag
avgavs även t re andra motioner i ämnet. Av dessa fört jänar att sär-
skilt nämnas Per Murens i Gävle med " sak rika data och genom tänkt
argumentat ion" , som det heter i Aftonbladet . P ressen visade fr ågan
stor uppmärksamhet.

I Murens motion liksom i de andra föreslogs enhetsporto pa 4 skilling.
Muren nämner även "b revmärken eft er engelsk model]" .

Samtliga motioner avstyrktes av utskotten (bevillnings- och ekono-
mi-) naturligtvis av ekonomiska skäl. Det föreslogs dock att ständerna
skulle hos K. Maj :t begära utredning genom poststy relsen.

Frågan debatt erades grundligt i de fyra stånden. D ärunder fälldes
ytt randen, som man näppeligen t rott sig kunna få höra i denna för-
samling för icke mer än 100 år sedan. Så ansåg en talare hos ridder-
skapet och adeln det ovisst om ökad brevskrivning mer bidrog till tidens
förspillande eller t ill dess nytt iga användande. Samme talare nämnde
även om den ökade förbrukningen av papper och bläck, pennor och
lack.

H är må även för kuriositetens skull nämnas et t par andra ytt randen,
som gjordes i riksdagen under behandlingen av enhetsportofr ägan.

En talare hade tydligen fäst sig vid H ills uttalande om kostnadernas
fördelning och hade försökt beräkna kostnaden för brevs t ransport.
Result atet hade blivit " 384/ 1200-dels runstycken per lod och mil" .

Genom att peka på ländernas " geografiska beskaffenhet" visade en
t alare, att vad som passade för vissa länder icke lämpade sig för
Sverige. Sveriges bredd var omkring 50 mil och längden var 150 mil.
"England och I rland bildar t illsammans en t riangel, som icke är liksidig
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Bild  2.  Rik sdagsman Peter Mårtensson .
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men de 2 längre stå där icke i samma förhållande t ill den 3dje som
längden av Sverige står till dess bredd.

Frankrike formerar nära nog en kvadrat eller åtminstone ett t rape-
zium, som till formen närmar sig en kvadrat . Följaktl igen lida dessa
länder icke så mycket av medelportot som Sverige skulle komma att
göra".

Det sades dock även många kloka ord. Friher re K . Ph. Bonde talade
om "p ostinrättningarnas inflytande pa civilisationens framätskri dande" .
H an päpekade även, att tva av motionerna komm it f rän " det ständ,
som inom vårt representat iva statsskick med rätt anses som målsman
för de indust riella och kommersiella intressena" . D e andra motionerna
kom fr ån bondeståndet , " den del av nationen, som på sina skuldror
bär största andelen i landets skattebelopp" .

Av int resse är några uppgifter, som Bonde lämnade. Brevens ant al
per person var i England 11, i Schweiz 5, i F rank rike och P reussen
ungefär 3. I Sverige var det endast ungefär et t på varje invånare. D å
sk rivkunnigheten i få länder var så utbredd som i Sverige, drog Bonde
den slutsatsen, att " det måste finnas någon brist fällighet i postadmini-
st rationen" .

I prästeståndet befarade en talare, att den föreslagna skrivelsen kunde
räknas " ibland de många onödiga, kanske ibland de skadliga" .

I bondeståndet förklarade en talare, att han avstyrkte reformen " till
dess bönderna blivit befr iade fr ån vad dem oskäligen är pälag" . Det
var postskjutsen, som bönderna önskade bli befr iade fr ån. H är avslogs
förslaget om skrivelse till K. Maj :t , men som de andra stånden bit rätt
förslaget, blev detta riksdagens beslut .

I sk rivelsen anfördes, at t i riksdagen fr amförts förslag om att porto-
avgift en för alla brev av samma vikt , vilka sändas mellan ort er inom
riket, skulle jämkas till lika belopp samt erläggas med et t " å brevens
baksida fästat särskilt slags stämplat papper" . D ärigenom skulle man
kunna vid vägarna inrätt a "m ottagnin gsställen" för brev, där penning-
uppbörd ej komma att äga rum. H ärmed avsågs brevlådor.

Inom generalpoststyrelsen ut fördes nu en mycket omfatt ande ut red-
ning. Arbetet leddes av dävarande postk amrer P. F. Th . Winroth , sist
postdirekt ör i Stockholm. Angående arbetets omfattning får man en
föreställning, när det meddelas, att utom hjälp, som erhölls av kammar-
kontorets ordinarie personal, hade en person dagligen och t re personer
med högst få avbrott under ett och et t halvt års t id ägnat sig åt detta
arbete.
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Det kan inte bli tal om att gå närmare in på denna ut redning. H är
skall endast nämnas ett och annat ur det betänkande, som generalpost-
styrelsen avlämnade t ill Kungl. Maj :t den 18 oktober 1853.

Styrelsen anslöt sig till det H illska systemet men hade dock t ill at t
börja med tänkt föreslä tvä porto sat ser, 3 och 6 skilling för avstä nd av
t . o. m. 10 mils resp. längre avstånd och förutsatte, att de två port o-
satserna skulle efter någon tids erfarenhet "s ammansmälta till en likfor-
mig av 4 skilling per lod" . Styrelsen övergav emellert id denna tanke
och föreslog et t medelport o på 5 skilling. Sty relsen var förvissad om
att inkomsten av detta porto skulle kunna " draga sina utgifte r" .

I skrivelsen behandlades många andra frågor såsom om lokalbrev
och lösbrev. H är mä endast päpekas, att lokalportot bibehl ls och att
det således icke blev något fullt konsekvent genomfört enhetsporto.

Vidare dryftades frågor om postmästarnas sportler, om sät tet för
förtecknande av post, om provision för fr imärkenas försäljning m. m.

Sedan ytt rande avgetts av statskontoret, f ramlades p roposit ion i
ämnet t ill 1853/54 års riksdag. Gentemot generalpoststyrelsens förslag
anfördes i propositionen, att minskningen i inkomst vid det av styrelsen
föreslagna 5-skillingsport ot visserl igen icke var av någon större bety-
delse, men att portot dock var allt för drygt för et t betydande antal
korrespondenter. För ungefär 2/s av alla försändelser skulle portot
höjas och detta skulle för korrespondenter medföra en årlig merutgift
av mer än 50.000 kronor.

I p ropositionen föreslogs två räjonger : 4 skilling inom 20 mils av-
ständ och 6 skilling pa längre avständ.

Liksom generalpoststyrelsens skrivelse innehöll p roposit ionen även
förslag i flera fr ågor, som ansetts bli aktuella genom det ändrade porto-
systemet och frimärkena. I flertalet fall följde p ropositionen styrelsens
förslag. En avvikelse bör dock nämnas. Styrelsen hade föreslagit, att
ur brevlådor upphämtade, icke frimärkta brev skulle påläggas en sär-
skild lösen, motsvarande enkelt porto. Enligt p roposit ionen skulle detta
gälla endast brev ur brevlådor ä ängfart yg och diligenser. Brev, som
nedlades i andra brevlådor, skulle ovillkorligen vara frimärkta.

K . Maj :t begärde befogenhet att, när postverkets inkomster blev
till räckliga, fastst älla en avgift av 4 skilling på alla avstånd.

Bevillningsutskot tet hemställde, att gällande posttaxor skulle bibe-
hållas och att p ropositionens övriga förslag skulle förfalla.

Mot detta utskottets betänkande anmälde E. M. Björnstjerna reserva-
tion. I huvudfrågan föreslog reservanten ett medelporto på 4 skilling

37



Bild 3. A ld re brev låda. I Postmuseum.

och även i andra fr ågor, som upptagits i p roposit ionen, anförde reser-
v ant en skiljaktig mening. H är skall endast nämnas, att enligt reserva-
t ionen skulle ur brevlådor upphämtade, icke fr imärkta brev lösas av
mottagaren ut an at t någon särskild lösenavgift upptogs. Men det heter,
at t vid inlämning skulle avgiften erl äggas medelst s. k . frimärken. I
p roposit ionen heter det " fr imärken eller penningar" .

Behandlingen hos ständerna blev mycket omständlig. Aven general-
poststy relsens sk rivelse omnämndes i debatt en och det fanns således
mycket att tala om. Meningarna var delade. D et hela resulterade i
ä terremiss t ill utskot tet , som i förnyat y ttr ande övergick ti ll 4-skillin gs-
portot . D et följer i flera fall reservat ionen men har et t särskilt ut-
t alande. Med hänsyn t ill de fördelar, som medelportot beredde korres-
pondenterna, kunde man ford ra, at t avgiften erlades med fr imärken.
U tskottet föreslog därför, at t för varje b rev , som betalades kontant ,
skulle ut gå en ext ra avgift av 1 skill ing. Beloppet skulle t ill falla post-
mästaren. O frimärkta brev ur brevlådor skulle utl ämnas mot erläg-
gande av portot ut an ext ra avgift .

U tskottets ut lä tande var av fat tat i nio pun kter och diskuterades i
v issa fall mycket ingående. N ågra nya skäl för eller emot framfördes
i stort sett icke och utskott sförslaget bifö lls med undantag för et t par
mindre punkter. För ofr ankerat brev skulle någon ext ra avgift icke
utgä.

Sedan längt t illbaka i ti den hade avgift säsom för et t lod upptagits
även om brevet vägt över 1 men ej över 1 ' / lod. D ett a " remedium"
hade uteslut its i all a de fr amförda förslagen men bibehölls på y rkande
av bondeständet.

38



Så var den stora frågan äntl igen i hamn och ständern as beslut an-
mäldes t ill K. Maj :t den 25 oktober 1854. Skrivelsen följer t ill största

delen Björnstjernas reserv atio n.
K. Maj :t infordrade frän generalpoststy relsen ytt rande över riks-

dagsskrivelsen. Denna ansågs såsom en hemställan, av vilken K . Maj :t
icke ansågs bunden. N är ständerna ant agit utskottsförslaget om ett
medelporto på 4 skilling, uttalade Aftonbladet den förhoppningen, att
Kungl. Maj :t skulle följa riksdagen. Så skedde också, ehuru icke i alla
detaljer. Generalpoststyrelsen talar om ständernas " förslag" . Särskilt
reagerade den mot att ur brevlådor upphämtat ofri märkt brev skulle
utl ämnas mot lösen av felande porto. H ärmed skulle f rankeringsfrihet
införas. I detta fall gick K. Maj :t mot ständerna lik som även i fr åga
om sättet för försänd elsers förtecknande.

Det nya portosystemet medförde en ökning med 2 skilling för 4
procent av breven och 1 skilling för 11 procent . För 25 p rocent int rädde
ingen ändring och för de öv riga nedsatt es avgiften med 1 högst 8

skilling.
De nya föresk rifter, som påkallades av de genomgripande föränd-

ringarna, meddelades, förutom genom Kungl. kungörelsen den 9 no-
vember 1855, genom ett Kungl. brev till Styrelsen samma dag och en
kungörelse från Styrelsen den 24 maj 1855, intagen i Svensk författ -

ningssamling.
Den Kungl. kungörelsen innehåller om fr imärket icke annat än att

s. k . fr imärken kan användas vid portoavgiftens erläggande. N ärmare
bestämmelser meddelades genom det kungliga brevet och Generalpost-
styre lsens kungörelse. Det är anmärkningsvärt, att man til l at t börja
med tycks ha utgått ifr ån, att fr imärket var endast för allmänheten.
Kontant betalda brev frimärktes ej av postfunktion ären.

Dett a förhållande motiverar fr ågan om sambandet mellan medel-
portot och fr imärket . Meningarna härom ha varit delade. F rågan är
mer i förbigående berörd i två filatelist iska arbeten (båda i företalen).
I det ena heter det , att fr imärket " till stor del torde ha möjliggjort
denna reform" (medelportot). I den andra skriften heter det , att " porto-
reformen gav upphov t ill f rimärket". Det senare uttalandet kommer
väl sanningen närmare. Teoretiskt set t kan man naturligtvis använda
enhetsportot utan frimärken liksom dett a porto icke är nödvändigt för
användningen av fr imärken.

Faktiskt är det så, att de komplet tera varandra. F rimärket och brev-
lådan bidrog i hög grad ti ll enhetsportots goda result at.
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