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OM FRANKOSTÄMPLIN GSMASKINERNAS

INFÖRAN DE I SVERIGE

J

Av Gösta Sundman

O rdet »frankostämpel» förekommer i tvä olika betydelser i de pos-
tala författ ningarna. I Allmän poststadga (1941 års upplaga) kan man
finna ordet på sid. 69 under rub riken »Frankotecken». D är används
det i ena betydelsen som benämning för sådana valörstämplar, som är
t ryckta på s. k. helsaker (brevkort , kort brev och frankokuvert), och i
den andra som beteckning för de stämpelavt ryck, som anbringas på
olika slags postförsändelser medelst frankostämplingsmaskin. Den förra
betydelsen är den äldsta (från början av 1870-talet), den senare tillkom
först i samband med frankostämplingsmaskinernas int roducerande i
Sverige den 1 oktober 1926. I den internationella postutväxlingen blev  \ { - O

fr ankering med dylika maskiner godkänd några år tidigare, nämligen
vid världspostkongressen i Madrid 1920 (huvudkonventionen art . B och
expeditionsreglementet art. VI). För den läsar e, som tilläventy rs
svävar i okunnighet om vad som menas med en frankostämplings-
maskin, må här i kort het meddelas, att sådan maskin används eft er
vederbörl igt tillstånd av postal myndighet för fr ankering av post-
försändelser, som eljest skall fr ankeras med fr imärken. Innehavare av
dylik maskin har att t ill postverket erlägga kontant betalning med
belopp, som svarar mot förb rukningen av fr ankostämplarna.

Ledningen för det svenska postverk et intog vid 20-talets början en
avvaktande hällning gentemot de nya metoder, som pra kt iserades pa
sina håll i utl andet för att medelst frankostämplingsmaskiner förse post-
försändelser med avt ryck av valörstämplar i st. f. med fr imärken. Det ta
framgär bl. a. av innehället i en »föredragningspro memoria», som med
all sannolikhet legat till grund för ett utt alande av då varande general-
d irektören J ulius Juhlin vid föredragning i poststyrelsen den 29 februari
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1924 av en fr amstä llning fr ån Sv eriges Skeppsk la rera re- och Skepps-
mäkla refö reni ng i Stockholm. N ämnda förening, som hade erfar it , »at t
inom K ungl. Sty relsen p åginge en ut redning angående in förande av
poststämpel», v ille liv ligt ti llsty rka ätgä rder i det ta sy ft e. I f ramstäl l-
n ingen p ätal ades, at t frimärkssystemet kunde bli olycksbringande för
mången yngling, som hade att t aga befat t ning med f r im ärkspäsät t and et,
d ärigenom at t det inledde dem i fr estelse att göra t illgrepp ur a rbets-
giv a rens fr imärkskassa. G enom et t st ämpelsystem sk ulle dessa fa ror
elimineras. Vida re skulle även det t idsödande besvä ret at t klist ra på
fr imärken försv inna.

Sty relsen v ar emellert id v id dett a t ill fälle ej beredd att t aga ställning
t ill fr ågan om in förande av fr ankost ämplingsmask iner i Sv erige och
resolverade, att f ram s tällningen t rots den behjä rt ansvärda mot ive-
r ingen fö r det dåva rande ej skulle föranleda någon sty relsens v idare
åtgä rd . Av den ovannämnda p romemorian fr amgår , att sty relsen ställde
sig t veksam t ill fr ågan bl. a . dä rför att det svenska post verket sedan
några å r t illbaka infört ert ny tt försändelseslag, masskorsband, som
innebar den fördelen för både k unden och postverke t , at t v issa mass-
sän dn inga r ej alls behövde fr ankera s. Av sändaren hade en dast att
betala et t v isst rabat terat belopp fö r hela sänd n ingen. Vi da re cviv lade
man på att det fanns firmor med så sto r korrespondens, att de skulle
kunna ha verk lig ny t ta av en fr ankostämplingsmask in . D e ko rrespon-
den ter som så önskade kunde (l ik som f. n . ä r fall et) även få sina för-
sändelser f rankerade genom postverkets fö rso rg mot v iss avgift. H ä rt ill
k om, och dett a v a r v äl den v äsentl igaste synpunk ten, att hela fr ågan
om fr ankostämpling av post försändelser ännu så länge ansågs befinna
sig p å experimen tstad iet , och att sty relsen önskade t aga del av de er-
fa renheter som gjo rt s i de länder, dä r f rankostämplingsma sk iner redan
komm it i b ruk , innan sty relsen gick i fö rfat tni ng om at t t ill å t a deras
an vändn ing i Sverige.

U ngefä r ett å r eft er behand lingen av ovannämnda fr amställ ning
inkom t il l generalpoststy relsen en förfr ågan fr ån f inska poststy relsen,
i v ilken omfat tn ing f rankost ämplingsmask iner anv ändes i den svenska
post tjäinsten och hur kon t rollen och redov isningen av de dä rmed in-
fl ytande medlen vore o rdnad . A v sva ret på dett a b rev fr amgå r, at t en
undersök ning redan igångsatt s, och at t den svenska poststy rel sen t ill-
sk riv it post fö rv altn inga rna i de länder, dä r sädana mask ine : begagn a-
des, och därv id utbet t sig besked rö rande de erfa renhete com gjorts
och de kont roll fö resk ri fter som utf ä rdats.
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Redan vid sekelskiftet hade emellert id poststyrelsen i Sverige haft
anledn ing at t taga ställning ti ll olika förslag om använd ning av valör-
stämplar i st. f. fr imärken. I slutet av år 1900 inkom enligt anteckning
i kameralbyråns (numera intendentsavdelningens) diarium ( dnr
10741/ 2383 är 1900) fr ån en civilingenjör K arl Isaksson i Stockholm ett
erbjudande om en »automatapparat» för fr ankering av vanliga brev.
H andlingarna i ärendet har ej påt räffats bland arkivalierna, varför
någon redogörelse för apparatens konst ruktion ej kan lämnas här. En
avskrift av ett ytt rande, som på styrelsens uppdrag avgivits av inten-
denten för postverkets persedelförråd, finns dock kvar i ett annat
ärende, som avser en liknande automat, men ej heller av denna avskrift
kan man få en närmare uppfattning om hur apparaten var avsedd att
fungera. Förrädsinte ndenten föreslog, at t man borde avvakta de försök,
som pågick v id huvudpostkontoret i K rist iania rörande frankostämp-
ling av post . Civilingenjör Isaksson hade visserligen upplyst om att hans
apparat icke var av samma konst rukt ion som den vid sagda postkontor
befintl iga, men, säges det i yt t randet , »i huvudsak är väl den dock den-
samma». U ppfinnaren hade erbjudit sig att låta tillverka en p rov-
apparat för 100 kronor. Arendet föredrogs den 23 januari 1901 och
föran ledde dä ingen ät gärd .

Det andra ärendet , som har anknytning till det nu nämnda, är ett
erbjudande frän en tysk uppfinnare , H erman Tzschneke (eller
Tyschneke) i D resden. H ans framställning inkom till generalpoststy-
relsen den 24 januari 1903 (dnr 1074/252 är 1903, kameralbyran s dia-
rium) och är skriven på svenska. Av den något brist fälliga översätt -
ningen fram gär, att apparaten varit avsedd att kombineras med en
brevlåda. Brevlådmynningen skulle vara stängd i apparatens »viloläge».
Den kunde öppnas först sedan ett mynt , svarande mot brevets porto,
stoppats in i apparaten. Detta mynt satt e även igång apparatens meka-
nism, varigenom brevet stämplades och föll ned i en låda, där det kunde
hämtas av brevlädtömmaren. Stämpelavt rycket skulle göras i röd färg.
N är lådan tömdes erhölls et t »märke» med uppgift om automatens
nummer, antalet brev i lädan och det inbetalade portobeloppet. H ur
portobeloppen regist rerades framgår ej närmare av beskr ivningen, men
det ifr ågav arande märket torde motsvara de s. k. reversalen, som enligt
nu gällande bestämmelser skall avlämnas ti ll postanstalt samtidigt med
fr ankostämplad post . Denna fr amställning remitterades t ill intendent en
vid postverkets fr imärksförråd för ytt rande. Samtidigt fick denne ytt ra
sig över ett ännu äld re förslag, v ilket enligt vad som fr amgår av hand-
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lingarna i ärendet , lämnats till poststyrelsen ca t io å r tidigare. Detta
förslag hade H ugo Tigerschiöld t ill upphovsman och gick ut på att
postverket skulle anskaffa dels frankostämpelautomater (med urverk
som automatiskt ändrade datum) för brevlådorna, dels stämpelmaskiner
med kont rollapparater på postanstalt erna, medelst vilka valörstämplar
skulle pät ryckas postförsändelserna.

Frimärksint endent en har i sin argumentation ställt systemet med
stämpelautomater mot »frimärkssystemet ». H an anför sälunda bl. a.,
att det skulle behövas ca 30 000 stämpelautomater (på brevlådor) och
omkr. 5 600 stämpelmaskiner med kontrollapparater. Kostnaden för
anskaffningen av et t så stort antal apparater skulle med all säkerhet
komma att överst iga kostnaderna för fr imärkst illverkningen och t ro-
ligen belöpa sig ti ll »flera millioner kronor». Med hänsyn härt ill och
till den omständigheten, att det vore osäkert , om apparaterna skulle
kunna fungera under alla förhållanden, ställde sig intendenten tvek-
sam t ill lämpligheten att anskaffa de föreslagna maskinerna. Möjligen
skulle med stämpelautomat kombinerade brevlådor kunna komma till
användning i de större städerna. »Men dä borde» - heter det »de
brev, som upphämtas ur dessa automater sedermera fr imärkas av veder-
börande postkontor och behandlas på samma sätt som andra fr ankerade
brev». Så skedde även med de brev, som stämplats i den ovannämnda
stämpelautomaten vid postkontoret i K rist iania. Frimärksintendenten
föreslog, att generalpoststyrelsen skulle inhämta ytt rande från norska
postförvaltningen om result atet av p roven med sistnämnda apparat .
Styrelsen beslöt emellert id den 17 mars 1903, att ärendet ej skulle på-
kalla vidare ätgärd frän styrelsens sida.

Vid denna t id gjordes även försök med frimärksautomater (jfr artikel
av intendenten Gunnar Stenerudh i Post ryttaren år 1952). Styrelsen
har med all säkerhet ansett , at t även dessa p rov borde fä avsluts,
innan stämpelautomater anskaffades. U tvecklingen har ju ocksa seder-
mera gått i den riktningen, att brevlådorna i allt större utst räckning
»komplet terats» med frimärksautomater.

*Frågan om fr imärkenas ersättande med valörstämplar dök upp igen
år 1912. Då uppvaktades poststyrelsen av en svensk uppfinnare vid
namn Thor Fridolf Mandahl (bild 1), och hans uppfinning av såg en
a ppara t för stämpling och fr ankering av bref och dylikt ». Avskrift av
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Bild 1. Dir. Th. F. Mandahl
(f . "l 1875, +I 1959).

patentansökan, som är daterad i Kungl. Patent- och Regist reringsverket
den 26 ap ril 1912, finns hos Postmuseum, som också i sin ägo har en
försöksmodell av apparaten (bild 2). Den har skänkts till museet av
uppfinnaren.

Modellen utvisar apparatens »innanmäte». Enligt beskrivnin gen var
apparaten avsedd att anbringas på en brevlåda. För att kunna lägga
ned et t brev i lådan måste man först stoppa in ett mynt , som svarade
mot försändelsens porto, i en särskild öppning. Mynt et påverkade
apparatens rörelsemekanismer så att brevet stämplades ej blott med
myntets valör utan också med särskild datumstämpel (således samma
ide som den ovannämnda tyska apparaten). Päklist ring av frimärken
och datumstämpling på postanstalt skulle således bli obehövliga bet räf-
fande de försändelser, som postades i sådana brevlådor, vilka försett s
med apparaten i fråga, varigenom t id och pengar skulle sparas både for
postverket och korrespondenterna.

P rovmodellen demonst rerades for några postmästare i Stockholm
under maj månad 1912. Samtl iga ansåg apparaten vara en värdefull
uppfinning och förtjänt att komma ti ll ut förande. De papekade ocksä,
att apparaten var et t gott uppslag till avskaffandet av fr ankotecken
men tillade försikt igtvis »f. n. ätminstone i den inrikes posttra fiken».
Den något negativa inställning till fr imärkenas existensberättigande,
som här kom t ill utt ryck, kanske i viss mån får ses mot bakgrunden av
att provisionen för försålda frankotecken, som vid vissa postkontor
kunde uppgå till betydande belopp, indragits några år t idigare.
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Bild 2. M od ell av · ap pa rat f ör stäm p ling och f rank erir g af b ref och dy lik t »,

uppf unnen av T h . F. M an dah l. T illh ör Postm useum .
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Modellen underställdes även teknisk expert is, nämligen p rofessorn
i mekanisk teknologi v id Stockholms H ögskola, G . Sellergren, som
ansäg »de rörelsemekanismer, som uppfinnaren använt för at t nä det
med apparaten åsy ftade ändamålet lämpliga, såsom v arande på samma
gång enkla som inventiösa». H an hade dock vissa erinringar at t göra
mot en del smärre tekniska detaljer, som bl. a. kunde medföra, at t
mynten skulle bli utsat ta »för väl stark nötni ng». Pa det hela taget
v ar han dock av den uppfattningen, at t apparaten vid fackmässig t ill-
verkning utan tvivel skulle komma att fyll a det avsedda ändamålet .

D en av hr Mandahl konst ruerade apparaten kom emellert id ej t ill
p rakt iskt ut förande t rots de posit iva utt alandena om dess lämplighet .
H an fick liksom många andra uppfinnare röna ödet att vara före
sin t id. N umera förekommer på sina håll i utl andet , bl. a. i U SA och
Västtyskland brevlådor, som är kombinerade ej blott med frankostämp -
lingsmaskin utan ä ven myntväxlingsappara t och pästäs det i vissa
fal l ljudapparat , som f ramför et t tack t ill k unden (»mail-o-mat »,
»Barf rankierungsbriefkasten» ).

D et kanske kan va ra av int resse i det ta sammanhang att omnämna,
at t hr Mandahl v id t iden för sin uppfinn ing var anställd som opera-
sångare v id K ungl. O peran i Stockholm. H an hade ej få t t någon som
helst teknisk utbildning. U ppfinnarbegåvningen var medfödd. St rax
före sin bort gång i feb ruari 1959 besökte han Postmuseum och lämnade
komplett erande upp lysningar om sin stämplingsapparat . H an v isade sig
t rots sin höga ålder ha ett förvånansvärt gott minne och berät tade
l iv full t även om sina levnadsöden, som förvisso icke hörde t ill de v ar-
dagliga. Aven en annan utövare av de sköna konsterna, den norske
djur målaren Karl U cherman, ägnade sit t int resse åt en apparat för
mekanisk frankering. D ennes uppfinning, som dock ej är att förväxla
med den här ovan t idigare nämnda p rovmaskinen vid postkont oret i
K rist iania, kom till p rakt isk användning i den norska post tjänsten och
anses v ara den första i modern mening egentl iga fr ankostämplings-
m askinen. Den var i användning åren 1903- 1905. (J fr artikel i N orsk
Filatelist isk Tidsk rift n r 3/ 4 1954, sid. 32  ff ).

D et är känt , at t yt terligare en svensk , A. E . Tillander, erbjudit post-
verket (i maj är 1921) en av honom uppfunnen »f rancostämpelappara t ».
H ur den var konst ruerad har ej kunnat ut rönas. Den synes emellert id
ej ha t illverkat s ens i försök smodell .
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U nder t iden därefter fr am t ill 1926 inkom t ill generalpoststy relsen
erbjudanden även från t illverkare av f rankostämplingsmask iner i ut-
lander, bl. a. f rän L. Löber i Dort mund (20/6 1922) och U niversal
Postal F rankers Ltd, London (14/ 3 1922). U nder är 1924, dä 8:e världs-
postkongressen hölls i Stockholm, har även utl ändska dy lika maskiner
demonst rerats i Stockholm för rep resentanter för svenska postverket .
I et t specialnummer, som Svensk T rafikt idning ut gav i samband med
denna kongress, finns en art ikel om f rankostämpling (»aff ranchissement
par compteurs») samt t re annonser för mask intyperna Pitney-Bowes
Postage Meter, F rancotyp och H asler.1)

D et blev nu nödvändigt för poststy relsen at t ta sin inställning t ill
frågan om införande av f rankostämplingsmask iner i Sverige under om-
p rövning. D e ma:kiner som numera erbjöds hade med got t resultat
använts i många främmande länder.

Som inledningsv is redan nämnt s, igångsatt es en ut redning om v ill-
koren m. m. för användningen av f rankostämplingsmaskiner i vårt
land mot slutet av år 1924. I denna ut redning, som bedrevs i I II by råns
(nuv . förfat tningsbyråns) regi ingick dåvarande förste post assistenten,
sedermera byrädirektören Erik Wink (bild 3) samt dåvarande post-
assistent en, sedermera postdirektören Arvid Linnäs (bild 4). P rovningen
och anskaffningen av maskiner ävensom sedermera godkännande av
maskintyper och ut färdande av t illständsbev is handhades redan från
början av II by rån (numera intendentsavdelningen). Bland de länder,
där å r 1926 fr ankostämplingsmaskiner v ar i användning, kan följande

1) Ar 1954 inkom t ill generalpoststyrelsen en f ramställning frän en ingenjör
Sven Lan nmark om att få p a postverkets bekost nad utexperimentera en frank o-
stäm plin gsautomat kombinerad m ed b revlåda. En pro vapparat dem onst rerades
ock så, men post styrelsen ansäg sig ej kunn a bifalla fr amställningen (jfr ärendet med
dnr Int a 710/54). Apparaten finns besk riven i en art ikel i Indust r it idningen N orden,
n r 2/1955. Av art ikeln fr amgår även , at t ingenjör Lann mark redan 1927 t illsam-
mans med tvä and ra uppf innare inli mnat ett förslag om d ylik auromat t ill post-

styrelsen .

U n der år 1955 var en m ed brevlåda komb iner ad fran kostämplingsautomat upp-
sat t p a p rov pa post kon toret St ock holm 1 (fr an mit ten av maj och under ca t vä
mänader framät). D enna apparat var av tyskt f abrik at ( Autofran c», t illv . H än el &
Schwart z, Berl in). D en va r avsedd för vanliga brev om högst 20 g vikt och för ett
port o av 25 öre. Apparaten, som icke använ ts vidare, finns numera bland Post -

m useet s samlingar .
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Bild 3. By rädirek tören Erik W ink

(f . "1 1888).

Bild 4. Postdirek tören A rv id Linnäs

(f . 'le 1889, +" le 1958).

nämnas: U SA, Belgien, Brasilien, D anmark, Frankrike, Indien (brit-
t iska), I rland, Luxemburg, N orge, N ya Zeeland , Schweiz, Storbritan-
n ien och T yskland. N ärmare undersökningar rörande v illko ren för
användning m. m. av maskinerna gjordes bet räff ande D anmark, Frank-
rike, Schweiz, Storb rit annien och T yskland.

U nder utredningens gång visade det sig, att de p roblem, som det
fr amför all t gällde at t lösa, kunde delas upp på följande huvudgrupper :

1. Maskintyper

2. Sätt et för postavgifternas erläggande

3. Inlösen av felt ryck

4. Stimpelklichens utseende

5. P rovmaskiner.

Vid valet av lämpliga maskintyper stannade poststy relsen inför de
maskiner, som redan p rövats och godkänts i vissa andra länder och
även demonst rerats hos sty relsen med gott result at . Dessa typer var :
P itney-Bowes Postage Meter, N eopost , U niversal 5 och H asler. Samt-
liga dessa typer var försedda med dubbla räkneverk och spärranord-
ning ,  nägot som ansågs nödvändigt dels från kont rollsynpunkt dels
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med hänsyn till betalningssät tet för postavgifterna. Styrelsen ansäg
nämligen, at t betalning för »genom maskin anb ringade frankostämplar»
borde erläggas i förskot t.

Bet räff ande fr ågan om inlösen av felstämplade försändelser följdes
det danska och schweiziska exemplet att medge inlösen endast av fel-
akti ga eller ofullständiga stämpelavt ryck. I D anmark restituerades
valörvärdet med avdrag av 5 °/o och i Schweiz med avdrag av 1 cen-
time per stämpelt ry ck. Det ansågs mest p rakt iskt att bestämma avdraget
t ill 1 öre.

N är styrelsen den 1 juli 1926 fatt ade sit t principbeslut om införande i
svenska postverket av fr ankostämplingsmaskiner hade som av nedan-
stäende in extenso ätergivna p rotokollsutd rag framgär frägan om
stämpelk licheernas utseende ännu ej lösts. D äremot hade förrädsinten-
denten fät t i uppdrag att anskaffa två p rovmaskiner av i protokollet
närmare angiven typ.

»Utdrag ur p rotokollet , hållet hos Kungl. Generalpoststyrelsen vid
dess sammant räde i Stockholm den 1 juli 1926.

S. D .  Upptogs fr ågan om införande av fr ankostämplingsmaskiner;
och beslöts, efter gemensam föredragning av cheferna för andra och
t redje byråerna,

att frankostämplingsmaskiner av de fabrikat och den konst ruktion
med dubbla räkneverk och automatisk spärranordning, som kunde
komma att av Generalpoststyrelsen godkännas, skulle fr ån och med
den 1 oktober 1926 kunna få användas av korrespondenter för fr anke-
ring av ut av dem avsända postförsändelser,

att betalning för genom sådan maskin anbringade fr ankostämplar
skulle av vederbörande korrespondent erläggas i förskott,

att felakt iga och ofullständiga stämpelavt ryck skulle inlösas till
stämplarnas valör med avdrag av 1 öre per försändelse,
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at t ät förrädsintendenten skulle uppdra gas att för användning apost-
kontor inköpa två maskiner, varav den ena av fabrikat The Pitney-
Bowes Postage Meter, modell A, samt den andra av fabrikat The
U niversal Postal F ranker. Den ena av dessa modeller skulle uppställas
ä postkontor i Stockholm och den andra ä postkontor i Göteborg,

at t stämpelkliche till frankostämplingsmaskin skulle innehälla var
för sig, valörstämpel, kombin erad med datum- och ortsstämpel, även-
som eventuellt korrespondentens namn- eller firmastämpel, vilken
emellert id icke finge anbringas i själva de postala stämplarna,

att chefen för II byrån skulle äga uppdraga åt kompetent person at t
utarb eta förslag till stämpelkl iche.

Som ovan.

Vid protokollet ,
A rv . Frithiof. »

Som av protokollet vidare fr amgår, hade styrelsen ej heller i sit t
beslut närmare angivit vilka maskintyper (fabrikat) som skulle få an-
vändas av enskilda korrespondent er för frankering av postförsändelser
utan endast meddelat, att beslutet avsåg sådana maskiner, »som kunde
komma att av generalpoststyrelsen godkännas».

At t generalpoststyrelsen de facto måste anses ha godkänt de i det
föregående omnämnda typerna redan vid beslutets fattande fr amgår
av följande. N ågra dagar efter den 1 juli 1926 anhöll generalagenten
i Sverige för den ovannämnda maskinen Universal 5 att även få en
annan maskin, benämnd Midget 3, godkänd. I en p romemoria, daterad
den 12 juli 1926, anföres bl. a., att sistnämnda maskintyp, som demon-
strerats för generalpoststyrelsen, »ur säkerhetssynpunkt synes vara järn-
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förlig med den  redan godkända  (kursiverat här) modellen U niversal 5
och i öv rigt uppfylla de fordringar, som generalpoststyrelsen ställt ».

Generalagenterna för resp. maskinfirmor erhöll emellert id under-
rättelse om styrelsens godkännande först genom särskilda sk rivelser,
som daterats den 3 augusti 1926.

N amnen på dessa generalagenter eller som de kallades t ill en
början i de postala författni ngarna försäljnin gsombud och de maski-
ner de representerade fr amgår av följande sammanställning:

Försäljni ngsombud

D ir . A. R. N ord wall ,
D jursholm

AB Johnson, Forsberg
& Co., Skeppsbron
20, Sto ckholm

AB Ätvidaber gs Indu-
st ri er , Ätvid aber g

AB R eal, Malmtorgs-
gatan 1, Stockholm

Waldenst röm & Lo rd
AB, Stockho lm

Mask in typ

The Pitney-Bowes
Postage Meter

H asler

U niversal 5 och Midget
3

Tillverkare

Pitney-Bowes Postage
Met er Co., U SA

U niversal 5

U niversal Postal Fran-
ker s Ltd, London

N eopost N eopost Ltd, London

H asler A. G., Bern

U niversal Postal Fran-
k er s Ltd, Lo ndon

Av tablån fr amgår, at t två fi rmor ansökt om godkännande av Uni-
versal 5. I generalpoststyrelsens cirkulär nr 49 för ä r 1926, där beslutet
om användander av franko stämplingsmaskiner kungjordes första
gången, är dock blott fi rman Waldenst röm & Lord AB omnämnd som
auktoriserat ombud för sistnämnda maskin. De av generalpoststy relsen
antagna försäljningsombuden fick avge särskilda ansvarsförbindelser,
som även var undertecknade av maskinernas tillverkare. Ytterligare t re
maskintyper godkändes under r 1926 nämligen Francotyp A och
Francotyp B (den 6 november) och Universal N Z (den 1 december).
O mbud för de båda förstnämnda maskinerna var Axel Wibels Maskin-
aff är AB i Stockholm och för den senare maskinen Waldenst röm &
Lord AB. Tillverkare var Francotyp Gesellschaft m.b.H ., Berlin resp.
Universal Postal F rankers Ltd London.
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Under eft erföljande år har tills dato ytterligare ett antal maskintyper
godkänts. De är angivna i följande sammanställning i k ronologisk ord-
ning eft er datum för beslutet om godkännandet .

Maskintyp Datum för Försäljningsombud
godkän-
nandet' )

Tillverkare

Francot yp C 23/, + 27 Axel Wibels Maskinaffär
AB

Five Value Midget "l e 27 Waldenst röm & Lord AB Universal Postal Frankers
Ltd

Three Value
N eopost

H asler B
"=I, 28 AB Ät vidabergs Industri er
"1h 29 AB Real

Francator 21/ ± 29 AB Francator, Stockholm AB Francator
Six Value N eopost 21/n 30 AB Åtvidabergs Industr ier N eopost Ltd
H asler C 0 ) 39 AB Comp tome ter, H asler A. G.

Stockholm
Francator K

Taxo-post
(»svarta serien»)
Francotyp Cc

Taxo-post
( grä serien»)

/ 44 Maskinaffären Carl Lamm
AB, Stockholm

28fG44 AB H adar Schmidt ,
Stockholm

1 50 Maskina ffären Carl Lamm
AB

16 4 51 AB H adar Schmid t

Fr ancotyp Gesellschaft
m.b.H.

N eopost Ltd
H asler A. G.

AB Fr ancator

AB H adar Schmidt

Francotyp Gesellschaft
m.b.H .

AB H adar Schmidt

Axel Wibels Maskinaffär AB upphörde att vara ombud för Francoty p
A, B och C den 13 augusti 1929. Agenturen övert ogs av Maskinaffären
Carl Lamm AB. U nder år 1931 övertog Wibels Maskinaffär AB agen-
turen för maskinerna av märket H asler men överlät den sedermera på
AB Comptometer, som i sin tur under år 1943 överlät den på Bert il
Stenbeck AB, Stockholm, som alltjämt innehar densamma.

Frankostämplingsmaskinerna tillhandahålls sålunda ej av postverket .
En person eller firma som önskar skaffa sig en sådan maskin måste
därför vända sig t ill en av de auktoriserade försäljare, som är ombud
för någon av de av poststy relsen godkä nda maskintyperna. Tillstånd

1) Datum för godkännandet av förbindelsen fr ån vederb. åt erförsäljare och
t illverkare.
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(licens) erfordras också för varje särskild maskin, innan den får tas i
bruk. Sadant tillständ har alltsedan första början meddelats av post-
styrelsen. Varje maskin tilldelas ett särskilt nummer, licensnumret .
För varje maskintyp gäller särskilda nummerserier.

För de första godkända maskintyperna fastställdes följande nummer-
serier den 17 september 1926 :

H asler 101- 200
Midget 3 201- 300
N eopost 301- 400
Pitney-Bowes Postage Meter 401- 500
Universal 5 501- 600
N umren 1- 100 förbehölls postverkets egna maskiner.

N är ny typ av märket H asler in fördes, ändrades numren för H asler
här ovan, vilken typ sedan kallades H asler A, t ill 101- 110. Midget 3
erhöll även numren 1201- 1300. Sedan användningen av sistnämnda
maskin upphört med utgången av år 1950 övergick numren 201- 299
och 1201- 1299 på Taxo-post. N ummerserien för N eopost ändrades
sedermera till 301- 350 och numren för P itney-Bowes Postage Meter
samt Universal 5 överflyttades så småningom till Francator K resp.
Taxo-post (jfr tabell nr 1 i slutet av artikeln).

Den 21 december 1926 bestämdes nya nummer för de senare under
detta år godkända modellerna U niversal N Z samt Francotyp A och B.
N ummerserien för Universal 5 delades upp, så att Universal N Z fick
numren 551- 600. Francotyp A t illdelades numren 601- 650 och
Francotyp B numren 651- 700. De under senare år fastställda numren
fr amgår av den ovannämnda tabellen. I tabell nr 2 har även int agits
uppgift om namnet på innehavarna av de första licenserna av varje
maskin typ .

Stämpelklichen har alltsedan frankostämplingsmaskinerna kom i
bruk innehållit dels en valörstämpel, dels en datumstämpel med nam-
net på den ort , där de fr ankostämplade försändelserna inlämnas. Redan
f rän början bestämdes ocksä, att k lichen skulle anses vara postverk ets
egendom under den t id disposit ionsrätten över maskinen tillkommer
licensinnehavaren. D atum- och valörstämpeln får förfärdigas och leve-
reras endast i sådant ut seende som av generalpoststyrelsen fastställts.
D etta innebär även att stämpelklichen ävensom i förekommande fall
viss reklamtext i varje enskild maskin måste godkännas av styrelsen,
innan licens ut färdas.
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Bild 5. Det är 1926 godkända f örslaget till f rankostäm pelk liche.
Orig. i Postmuseets ägo.
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D e först a klicheerna godkändes den 10 augusti 1926. Förs laget ti ll
dessa k licheer (bil d 5) hade uppgjort s av fr amlidne p rofessor O lle
H jortzberg eft er skisser av dåvarande postassistent en numera förste
by råsek reteraren i poststy relsen W. Wi k. I det ovannämnda cirkuläret
n r 49/ 1926 finns en avbildning av den godkända stämpelklichen, som
återges här nedan (bild 6).

SV E R I GE
ts &

-25-
tr

» 1 2 4  ¥

Bild  6.  Den i generalpoststy relsens
cirk ulär nr 49/1926 ätergivn a k lichen.

Enligt de av generalpoststy relsen utfä rdade föresk rift erna skulle
fr ankostämpeln och datumstämpeln överensstämma med denna avbild-
ning. För st ämplingen skulle använ das »högröd» färg, v ilket var en
översät tning av det i det internat ionella postavtalet använda utt rycket
»rouge vif». Generalp ost styrelsen nödgades emellert id snart nog god-
känn a klicheer, som avvek från normalstorleken. Sålunda medgav
sty relsen den 6 november 1926, at t för maskinerna av märket Franco-
typ A och B finge användas fr ankostämpel, som något avvek från de
faststä llda mått en. Bet räffande maskinen N eopost hade t illverkaren
meddelat , att dessa maskiner ej kunde utföras med stämpelkliche i en-
lighet med poststyrelsens k rav . I det ta fall beslöt sty relsen, at t någon
förändring av klicheern a ej skulle medges, men att de redan levererade
och inköpta maskinerna fick behälla datumstämpelklicheerna i det
ursp rungliga ut förandet (den ytt re ringens diameter 22 mm, den inre
ringens 14 mm).

Mot valörstämpelns ut formning gjordes anmärkning f rän R iksheral-
dikerämbetet den 26 maj 1939 under den mot iveringen, at t rikssym-
bolen, de t re k ronorna, icke sat t samlad utan var »uppb landad» med
vapnet »ovi dkommande» element. Et t nytt förslag t ill kliche utarb et a-
des av fr amlidne förste by råsek reteraren i generalpoststyrelsen A.
W allerst röm och godkändes av R iksheraldikerämbetet den 14 september
1942 och av poststy relsen den 9 oktober samma år. En avbildning av
det godkända förslaget återges på näst a sida (bild 7).
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I den nya kl ichen är som synes riksvapnet placerat fr itt överst i
v alörstämpeln och ordet Sverige längst ned. Licensnumret ä r överfl ytt at
t ill datumstämpeln .

Valörstämpelns rekt angulära fält skulle enligt de nya bestämmelserna
ha mått en 29 mm i höjd och 27 mm i bredd. D atumstämpelns diameter
skulle vara 27 mm. D e nya klicheerna skulle genom vederbörande t ill-

Alt. I II .

. @ +.r 0
- gr

arc 040re '
SV ER IGE

Bild 7. Det år 1942 godk än da f örslaget till ny f rank ostämp elk liche.

O rig. h os generalp oststy relsen .

verka res försorg anbringas i varje senast den 1 j anuari 1944  lev ererad
maskin (såväl ny som begagnad). Stämpelklicheern a i maskiner av
typerna Five Value Midget , Midget 3, N eopost, Three Value N eopost
och Universal 5 skulle dock få t . v . behållas v id de f örutvarand e
mä tten. Aven för de maskiner, som vid årsskiftet 1943/ 44 var i bruk,
fick i maskinerna befintl iga klicheer användas, dock endast så länge
ombyte av licensinnehavare ej skett .

Som i det föregående nämnt s hade de av generalpoststy relsen ti llsatt a
ut redningsmännen även tagit upp frågan om att anskaffa p rovmaskiner
för postv erkets räkning för att generalpoststy relsen skulle få erfarenhet
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Bild 8. Frank ostäm p lingsmask in, »Pitn ey -Bow es Postage M eter».

om maskinernas funktionerande och därigenom kunna utfärda erfor-
derliga föresk rifter för deras användning, kontroll och redovisning av
de medel, som skulle inflyta för den fr ankostämplade posten. Till en
början inköptes två maskiner (generalpoststy relsens beslut den 1 juli
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1926, dnr III 1801), den ena av typen Pitney-Bowes Postage Meter
(modell A) och den andra av typen Universal N Z (se bilderna 8 och 9).

Den förstnämnda maskinen inköptes den 27 augusti 1926 för 5 450
k r. I det ta belopp ingick ej kostnaden för »t ryckapparaten» jämte
»mätaren» (d. v. s. en t ryckvals med valörstämplar och tillhörande

q k e U N I V E R S A L  P O S T A L F R A N! E R

Bild 9. Frankostämplingsmaskin, ( · mätaren») till Pitney-Bowes maskine n.

räkneverk, bild 10). Sex stycken »frankotry ckapparate r» inköptes
en ligt bemyndigande frän general poststy relsen den 8 april 1927 för
2 128 k r 95 öre. Räkneverket var ej till salu utan tillhandahölls mot
en viss årshyra (ca 450 k r per är). Leveransen av denna apparat för-
senades på grund av att fabrikens standardmått på datum- och valör-
stämplarna ej stämde överens med de av generalpoststyrelsen utfärdade
anvisningarna. Maskinen blev därför ej klar att tagas i bruk förrän i
maj å r 1931. Den användes först på postkontoret Stockholm 1 under
ca två år och därefter på postkontoret Stockholm 16, dit den levere-
rades i april 1933. D en var i bruk där till dess att den år 1934 över-
fördes till postverkets verkstad. Där byggdes den om t ill brevstämp-
lingsmaskin och levererades t roligen i maj år 1935 till postgirokontoret ,
där den under några år användes för stämpling av postgiroförsändelser.
Den togs ur bruk under år 1940 och finns icke längre i postverkets ägo.
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Pitney-Bowes Postage Meter var en elekt riskt d riven maskin. D äremot
var den andra modellen, Un iversal N Z, av utfä rdade tjänsteföresk rifter
att döma handdriven. D en t illdelades postkontoret Göteborg 1 i börj an
av år 1927, däref ter (1929) postkontoret Gävle 1 samt slutl igen (1930)
postk ontoret O rebro 1. Den överfördes ti ll postverke ts verk stad i börj an
av 30-talet och har sedan dess icke använt s i posttj änsten. Ej heller

Bild 10. Bild av t ry ck v alsen jäm te räknev erk et
Univ ersal N Z , f ör handdrif t.

denna maskin finns kvar. D en har liksom Pitney-Bowes maskinen
aldrig funnits bland Postmuseets samlin gar. D essa båda maskiner hade
lie. nr 1 och 2. H it t ills (i jun i 1959) har 17 st licenser utfärdats för
maskiner i posttj änsten. En sammanställning över dessa maskiner är
int agen i t abell 3 i slutet av art ikeln.

Generalpoststy relsen hade även at t i samband med fr ankostämplings-
maskinernas införande lät a utarbet a anv isningar dels för dem som
skulle använda maskinerna, dels för de postkontor, som skulle utöva
kont roll över desamma. Allmänna anvisningar för maskinernas an-
vändning ut färdades första gången (i stencilerad upplaga) i september
1926. T ryck ta sädana anvisningar utk om i november samma ä r. Aven
tjänsteföresk rifter för postkontoren utgavs (i stencilt ryck) först a
gången i sep tember 1926. N ya sådana föresk rifter utkom i februari
1927. D e för licensinnehavarna meddelade anvisningarna och tjänste-
föresk rift erna för postanstalterna utgavs 1928 som bilaga A t ill Post-
reglemente I II i samband med utgivan det av en ny upplaga av det t a
reglemente den 7 feb ruari sistnämnda år. Särt ry ck av bilagan t illhanda-
hölls vederbörande licensinnehavare. Sedermera inarbet ades tj änsteföre-
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sk rifterna i reglementet (fr . o. m. 1937 års upplaga). D e för korrespon-
denterna avsedda allmänna föreskrifterna meddelas alltjämt i en bilaga,
som även t illhandahålls separat . Senaste upplagan av dessa föresk rifter
utkom i ap ril 1950. Envar licensinnehavare t illst älls automat iskt dylika
föresk rifter i samband med beviljandet av licensen. År 1943 ut gav
generalpoststy relsen för första gången en särskild publikat ion benämnd
»F rankosti mp lingsmaskinerna », som inne höll besk rivningar och avbild-
n ingar av de vanligaste, för användning inom Sverige godkända typerna
av f rankostämplingsmaskiner ävensom anvisningar rörande kont rollen
över maskinerna m. m. P ublikationen var icke avsedd at t ersät ta t idi-
gare utfärdade gäll ande best ämmelser utan endast at t komplet tera och
fört ydliga dessa i den mån, som v isat sig erforderl igt . N y upplaga har
utkomm it i augusti 1951.

D et är nu d rygt 30 å r sedan f rankostämplingsmaskinerna infördes i
Sverige. D e gångna å ren har - såsom även fr amgår av t abell n r 5 -
v isat , at t dessa maskiner även i vårt land fyllt et t behov. Användningen
av maskinerna har varit t ill gagn både för postverket och vederbörande
korrespondenter. För korrespondent erna innebär användningen av
f rankostämplingsmaskiner bl. a. skärpt kont roll över portoförbruk-
n ingen, möjlighet att erhälla en reklamkliche i samb and med fra nko-
stämpeln ävensom möjlighet t ill en senare inlämningst id av posten.
För postverkets v idkommande besta r fördelarna med »f rankostämp -
lingssystemet» f ramför all t i at t posten erhålles fr ankerad, stämplad
och ordnad, vilket även har t ill följd, att den fr ankostämplade posten
kan behandlas snabbare. D e påståenden om fördelarna med nämnda
system, som gjordes i den inledningsvis omnämnda skr ivelsen från
Sveriges Skeppsklarerare- och Skeppsmäklareförening i Stockholm,
äger säle des alltjämt sin gilt ighet.

Att maskinerna ej fät t större användnin g i den interna posttj änsten
torde bero på at t de nuvarande typerna i fr ämsta rummet lämpar sig
bäst för specialkassor v id de större postanstalterna t . ex . där mass-
inlämning av paket förekommer i stor omfatt n ing. Vidare har de
tjänsteföresk rifter, som utfä rdats för dessa maskiner, med hänsyn t ill
kont rollen måst göras utförliga, v ilket verkat hämmande i sådana
fall, där ombyte av personal ofta förekommer.

D et var ur sprungligen avsett , att denna art ikel även skulle inr ymma
redogörelse för fr ankostämplingsmaskinernas allmänna konst ruktion
m. m. Av olika anledningar har det emellert id ansetts lämpligast , at t en
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sådan redogörelse lämnas i et t senare nummer av denna publikat ion.
De uppgifter, som här ovan meddelats, har hämtats ur generalpoststy-

relsens ad acta-lagda handlingar, Postmuseets samlingar, generalpost-
styrelsens cirkulä r, liggare och anteckningar hos avd. för f rankostämp-
lingsmaskiner pä generalpoststyrelsens intendentsavdelning, samt munt-
liga upplysningar, som välvilligt lämnats av tjänstemän hos generalpost-
styrelsen. Et t uttalande i Svensk Filatelistisk Tidskrift nr 4 för är 1903,
som återget ts av civilingenjör Thorsten l ngeloff i Karlstad i en sakrik
och init ierad art ikelserie om N ordiska fr ankostämplar i årgång 1945
av samma t idsk rift , har gett impuls t ill att forska bland arkivalierna
kring sekelskift et.

Frank osti mplingsmask iner utställda i Postmuseum . Förteck nin g
öv er dy lika mask iner i museets ägo, se tabell 4.
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Tabell nr 1.

Five Value Midget 801- 900

N ummerserien sedermera överflyt tad på Francotyp C, sedan maskin-
typen upphört med utgången av år 1950.

Francotyp C 701- 800, 1701- 1799, 2701- 2799, 3701- 3799
4701- 4799, 5701- 5799, 6701- 6799
7701- 7799, 8701- 8799, 9701- 9799

801- 899, 1801- 1899, 2801- 2899, 3801- 3899
4801- 4899, 5801- 5899, 6801- 6899
7801- 7899, 8801- 8899, 9801- 9899

Three Value N eopost 351- 400

H asler B 111- 200

Francato r 901- 999, 19011 999, 2901- 2999, 3901- 3999
4901- 4999, 5901- 5999, 6901- 6999
7901- 7999, 8901- 8999, 99019 999
19001- 19099, 19100- 19199, 19200- 19299
19300- 19399, 19400- 19499, 19500- 19599
1 9600- 19661

Six Value N eopost 1001- 1050

N ummerserien sedermera tilldelad F rancotyp Cc.

H asler C 1101- 1199, 2101- 2199, 3101- 3199

Francator K 401- 499, 1401- 1499, 2401- 2499, 3401- 3455

Taxo-post 501- 599, 1501- 1599, 2501- 2599, 35013 599
4501- 4599, 5501- 5599, 6501- 6599, 7501- 7599
8501- 8599, 9501- 9599
201- 299, 1201- 1299, 2201- 2299
3201- 3299, 42014 299, 5201- 5299, 6201- 6299
7201- 7299, 8201- 8299, 9201- 9299

Francotyp Cc 1001- 1099, 2001- 2099, 3001- 3099
4001- 4099, 5001- 5099, 6001- 6099, 7001- 7099
8001- 8099, 9001- 9099, 10001- 10499

A nm. N umren pa jämn a hund ratal har i regel ej kommit ti ll använd ning.
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Tabell nr 2.

Maskin typ

U niversal 5

Lie.nr Licensinnehavare

5011)

N eopost
H asler
Midget 3 . . . . . . . . . . . . . .
Francoty p A .

» B .

Five Value Midget .
F rancoty p C .

301
101

Three Value N eopost . . . . 351
H asler B . . . . . . . . . . . . . . 111
Francator . . . . . . . . . . . . . . 901
Six Value N eopost . . . . . . 1 001

H asler C 1 101
Francator K 401

201 Ahlen & H olm AB . . . . . . 1926
601 Albert Bonnier . . . . . . . . . . 1926
651 AB N ordisk Varuförmedling

N ova 1927
801 AB J ohn A Gahm 1927
701 AB Wahlbecks Fabriker . . 1938

K arlskrona U tskänknings
AB 1929

N ordiska Rörakt iebolaget . . 1929
AB Francat or . . . . . . . . . . 1930
Ostra Skanes Andelsslakteri-

förening . . . . . . . . . . . . . . 1930
N ordiska Röraktiebolaget . . 1939
AB U ddeholmsagenturen,

Stockholm . . . . . . . . . . . . 1944
AB Eol, U ddevalla 1946Taxo-post . . . . . . . . . . . . . . 501

(»svarta serien»)
Francotyp C c . . . . . . . . . . 1 001
Taxo-post . . . . . . . . . . . . . . 201

Lic. bev. är

R iksföreningen för Svensk-
hetens bevarande i utlan-
det . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1929

Åtvidabergs U tställning . . 1926
AB Real 1926

( g rä serien»)

AB Termostati k, Stockholm 1951
AB Bröderna Cle sson,

ABC-Fabrikerna, Kung-
älv 1951

1)  Maski nen har sk änk ts t ill Post -
mu seum är 1938,
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Tabell nr 3.

I posttj änst använda maskiner med lic.nr 3 17.

Lie.n r Maskin typ An vänd v id post - Ar An m.
anstalten

3 Francotyp C Boras 1 1935- 1940
4 H asler C » 1940 (fr. slutet av

sept. t ill början
av dee.)

5 Francotyp A » 1940
6 Francotyp A Stockholm Ban 1945- 1956
7 Francotyp A » 1945- 1957
8 Francotyp A Göteborg 1 1950- 1954
9 Francotyp A Boräs 1 1950-

10 SAT AS Guichet Stockholm 20 1958- 1959 Provmask. Lev.
genom H ugin
kassaregister.

11 Francotyp C Stockholm 7 1955-
12 Francotyp C Stockholm 7 1957

Alvsered 1958
Postverkets

Adressregister fr. 7/ 5 1958-
13 Francotyp C Stockholm Ban 1957-
14 Francotyp C » 1957-
15 H asler C Stockholm 7 1956

Stockholm Ban 1957
Stockholm 20 1958-

16 Francotyp C Göteborg 1 1957-
17 Francot yp C Malmö 1 1957

29



Tabell nr 4.

Frankostämplingsmaskiner i Postmuseets ägo.
Postmuseet har i sin ägo 13 frankostämplingsmaskiner, som erhållits

genom gåvor fr ån olika håll. De äro av följande typer :
Antal

Universal 5 . . . . . . . . . . . . . . 4

N eopost . . . . . . . . . . . . . . . . 2

H asler B . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Midget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Francoty p C . . . . . . . . . . . . 1
Francator . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Tabell nr 5.

Inkomsterna
av franko-

Avgift er för Postverkets in- stämpling

Ant al maskiner frankostämplade komster av fri- i "ho av fri-

vid u tgängen försändelser mär ksförsäl jn ing' ) märksupp-
0 antal st 0 kr motsv. är bördenav ar ar

1927 85 1927 863 509 51 268 256 1,68

1928 139 1928 1 523 229 52 065 252 2,93

1936 1 175 1936 8 304 021 53 993 623 15,38

1940 1 875 1940 10 976 426 58 016 961 18,92

1946 3 000 1946 22 779 120 97 708 402 23,31

1958 5 754 1958 74 788 770 194 236 371 38,50

' ) I dessa belopp ingär säledes ej postavgifter för t jänsteförsändelser, avgift er
för u tgivar- och masskorsband m. m.
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