
Jtonflmfbbcr fl?ål fin mana,
omGan foor, ån Oålfann' ;

i bni ,Htt
i

orgarenodj 6 abdmaratenuti erib,
?fbomr om fonftnfornrimdftarctt,

lt ff:LARSGUDM. THELIN
e ammantoigbcG, mcb

@reborna dy g etamma 3u93g x1?

I f.MARIACHRISTINAEK.
en 17.b . i t 9 56.

af ru tparttGuPricftigc i 1Enarc

- "'  'i)ftl4, fflå(ttr:Lars Thelinn ftn föbr  f t fin u , mi n r t ig C utia,
mann,. · ' ®ct tu ftlål til  pricfa:

.cm Oan t\lort ån fitf· • 7onfteni n zu iditt fbrut;
._. ... ann', , e cban fattat bet 6ct1ut,

r en gammal l ra, ·· · ?aga ig to \;licfa .
.. e ommanana tibcrt\!ct/ · ··

..., ga nog finriftlgOct; .· . , 51icfan Oar t u fåbt i bag,
® il man mer 6cgåra ! · · (!fttr imlmGråb ocDlag,

· .-. .• rubrn fcbig, tåcf,r :
n { at tonftn Id a$ f at r utanu benronfl,bu ran;
8 br manfbrft af ana fiat St zig fem«närttg man,

-!)t rall '3Ub äfana ; e om CD ffiåftar' fåcfcr.
\ililftn ilif\ilcr til 6c0ag,

t fter fin0b9ft1ifa cai:1,
åff\lor, Gåffilor ana.

e m' åniggcr roar ref en,
om filt! mara fri ocOmr

från flåpar e fråbtt ;
f åra fonflm grunMig,
5litigt upar cta fig :

t är bäfta ra t.
® il manber nåfl frilla pa
Uti dgt11 flånllat gö/

'J),1ra Ogmcll mafan:
2ld)!Gur gagnar fon!lmtå
$7an o$ qf inna bäba tfä.aOn btl af Man.

\ mm föract, ! 8r u epar,
flltlmcr .ti i an r ta'r,
·  t t 3 må!lcn ijållan.1
3frå cnnaf\!tr1Nto1'o :
f t\m fonflcnrått at t b/

Sbr'ån 3 brag,nfållau.
,.:: •. ® am ubli9 od) fånbgb,r b n flbr!la rnfl o<Ofrog&

'l 3 6dr tunnn f\linna :
f s7n om 3ti! ån ban troo,

· e rmen3lim fana nm,
/ / li:filig gldNc Onna.

'5
•  '$,  ,

- ·- . , _
ri b, tr 5 4n gl.@mn af t . 3. €. r t .

»



MODERATION I POSTPORTO

Av Erik Swartling

N är kanslikollegiet i underdånig berättelse den 13 december 1692
lade fram förslag till posttaxor för alla då befintl iga postkonto r i riket ,
lämnades en intressant redogörelse för de principer, efter vilka taxorna
byggts upp. Man hade visserl igen t illämpat ett system med porton efter
avstånd och vikt, men i särskilda fall modifierat avständsregeln me d
hänsyn till »vad orternas och korrespondenternas handel och förmögen-
het och korrespondensens angelägenhet kunde tåla». Eljest riskerades,
påpekade man, att de brevsändand e skulle begagna andra lägenheter än
posten. Fastän någon allmän p rincip int e angavs, förefaller det tydligt,
att förslagsställarna avsett att bestämma taxorna så, att postverket skulle
erhålla största möj liga inkomst . T roligen bet raktades detta som själv-
klart . De föreslagna taxorna fastställdes av Kun gl. Maj :t redan t re
dagar efter det berätt elsen ingavs och varje taxa undertecknades egen-
händigt av Carl X I. De utgjorde på så sätt en milstolpe i svenska post-
verkets historia som det var första gången varje postkontor erhöll sin
egen taxa. Tidigare hade samt liga postkonto r tillämpat Stockholms-
taxan , nägot som medfört stor förvirring. Med stolthet päpekade ocksä
kanslikollegiet i sin berättelse, at t »dessa posttaxor som i underdån ighet
bifogas och äro till talet etthundrade och tolv stycken, äro sä fullkom-
liga, att ingen ort är förgäten, varest nägot postko ntor hälles, så at t var
och en postmästare icke allenast kan av sin taxa se, huru stort porto han
bör fordra, utan ock på vad kurs som var och en stad är belägen och
var t ut han skall sänd a sina paketer» .

Mästerverket hade emellert id ett fel, som snabbt uppdagades. Man
hade visserligen, såsom redan är nämnt, i särskilda fall modifierat av-
ständsregeln för att kunn a konkurrera med andra »lägenheter», men

Bröllopsbrev f rän är 1756
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någon möjlighet t ill modifikation av vikt regeln f anns inte. Denna inne-
bar, om man här bort ser från en särskild avrundningsregel, at t för brev
som vägde et t lod1) skulle betalas enkel avgift, d v s det belopp som
fanns angivet i taxan ; vägde brevet två lod, skulle betalas dubbel av-
gift ; vägde det t re lod, t redubbel avgift o s v . Tunga försändelser blev
dä rför kostsamma att skicka med posten . Man fann nu att det ta i v issa
fall inverkade menligt på post rörelsen.

I underdånig sk rivelse den 27 maj 1693 tog kanslikollegiet upp saken.
K ungl. M aj :t svarade snabbt, nämligen den 31 maj 1693, och biföll
kollegiets fr amställning. Beslutet 2) lyder som följer :

» Vi ser utur Eder underdåniga sk rivelse daterad den 27 huj us huru-
som då post taxan inr ät t ades och av O ss app roberades I int et hava kom-
mit at t anföra nägra sädana m l som däruti kunde t illäta nägon för-
medling och lindring; och som I fördenskull n u efterföljande casus an-
d raga, ästund andes at t hava däröver Vår nåd iga resolution, så vela Vi
O ss därpå i nåder hava förklarat som följer : 1) Vad vidkommer de
stora paketer och sk rifter och andra saker, varmed ofta en och annan
på postkon toren sig p läga anmäla och för posten kunna va ra d rägliga,
begäirandes att njuta moderat ion på postpenningarna där före, vilka eljest
löpa så högt, a t t b revägaren l ind riga re skulle fa lla själv at t avsända en
exp ress eller ock avvakta andra t ill fällen, än erlägga samma postpen-
n inga r, sä emedan I därvi d underdäni gst t illkännagiva, at t t ill inkom-
sternas förmerande synes va ra fördelaktigare vid sådana t illfällen t ill
a t t göra nägot avsteg än läta sig allt gä utur händerna, hemstäl land es I
fördenskull Vårt nådigste välbehag, när någon som därom ansökning
gör visar att hans paket ej bestå r av lösa korrespondensb rev utan av
sk rifter och dokumenter eller varjehanda andra saker såsom i synnerhet
då bröllops- och begravningsb rev utfä rdas, om inte då må vara t illåtet
at t samtycka t ill något avslag ut i postpenningarn a i så mått o at t sedan
de första fem lod betalas med fulla taxan, de andra fem betalas med
halva taxan och de övriga allenast med fjärdedels t axan, k unnandes
den förordning dä rjämte givas at t postmästaren för räkningarn as veri-
fierande tage vi t tne därpä ; all tsä vele Vi därt ill hava givit Värt nädiga
bifall.

2. - - - »

I all sin majestät iska längd tycks väl denna sats innehålla klara ver-
ba. At t så inte är fallet , hoppas j ag skall framgå av denna art ikel.

1) Ett lod motsvarar ungefär 13,3 g
2) Jfr kanslikollegiets resolut ion den 13 juni 1693.
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Först en liten utvikning. Det enda närmare specificerade försändelse-
slaget i kungabeslutet är bröllops- och begra vningsbrev. U r den syn-
punkten är detta inte egendomligt som sådana brev ymnigt förekom
vid den t id , varom här är fr åga, och långt efteråt . De eller kanske
snarare brevens författare - bet raktades t id igt som en land spläga,
vilket belyses av Kungl. Maj :ts stadgar den 30 augusti 1664, där bl a
föreskrevs: »Ingen skall fördrista sig, om han icke varder beden, sk riva
nägon gra vskri ft, v id 12 daler silvermynts böter. Om brudesk ri fter

- vare samma lag.» Och 1686 fick censor lib rorum en delikat
granskningsp likt : »Säsom här i Stockholm en hop brud- och begrav-
ningsskrifter och annat slikt esom oft ast upplägges, som merendels pläga
vara oduglige både quod ma teriam et stylum, sä må han dem under sin
censur antaga och, utan att referera till kansliet härom, de duglige med
ett impri matur underskri va, och om de finnas oduglige, förarglige och
anstötl ige emot religionen, statum publicum et bonos mores strax för-
kasta.» »Snusbodslit teratur» citerar H enrik Schuck i »Den svenska för-
lagsbokhandelns historia».

Jag vill emellertid inte sälla mig t ill belackarna; i regel har de dikter
som jag har li st vari t helt förtjusande, och jag äterger gärn a :

»Att utan brudskr ift varda gifter
visst ingens äkt a ro förstör
men prisa kärleks rena drifter
är likväl vad man göra bör. »

Eller frän ofär dens är 1709 :

»Postrytta rna fa intet annat göra
än k ringom land begravningsbreven föra.»

Av de böcker och uppsatser, som jag har rådfr ågat, förefaller det
uppenbart , att bruket av bröllops- och begravningsbrev var en högre-
ständsföreteelse, men som sådan mycket sp ridd.

Vad som nu kan förefalla egendomligt i 1693 års beslut ä r att
bröllops- och begravningsbreven skulle vara så tunga, att de motiverade
moderation i portot. Så var naturligtvis i och för sig inte fallet . För-
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klaringen mäste vara, att man inte syftade på enstaka brev utan et t
stort antal sådana som på en gång sändes till bröllopsgården eller sorge-
huset . De var nämligen tryckta och det är t ryckeriernas försändelser
som det av allt at t döma är fr ågan om. Breven delades ut t ill bröllops-
eller begravningsgästerna.

Detta och kungabeslutets innehåll i övrigt förefaller göra det natur-
ligare att bet rakta det modererade port ot som vårt första paketporto än
som ett första korsbandsporto.

1693 års beslut gav anledning t ill en hel del förklaringar av kansli-
kollegiet, om vilka försändelseslag som avsågs i beslutet . Dessa förkla-
ringar är givetvis att bet rakta som tolkningar och inte som utvidgningar
av beslutets tillämpningsområde. N ågon rätt att utvidga eller begränsa
Kungl. Maj :ts beslut t illkom inte kanslikollegiet . J ag är övertygad om
at t befogenhetsreglerna st rikt beaktades och noga övervakades. Att
gripa kungen i ämbetet var säkert et t vågstycke.

H uruvida fr ibrev fick ätn juta moderatio n enligt 1693 ärs beslut f6re-
faller oklart, men jag utgår fr ån att så inte var fallet 1) .

Fribrevsrätten var på den tiden ut formad så att i staten för de olika
ämbetsverken upptogs en viss summa, intill vilken de hade rätt t ill post-
frihet. Moderationsbestämmelserna kunde alltså ha en viss betydelse
också för fr ibreven. Vad i det följande kommer att sägas skulle någon
kanske vilja tolka så at t fr ibreven omfattades av moderationsbestäm-
melserna, men det bör beaktas, att fallet som där berörs inte angår en
statl ig myndighet . I stället tycker jag fallet i fr åga snarare vara et t in-
dicium pa att moderation i porto inte ätnj öts för frib reven. H ärför talar

1) Av särskild anledning gjordes 1726 en undersökning av de fr ibrev, som in-
kommit t ill Vilmanstrands postkontor och därifrän avsänts t ill gränspostkont oret
Taskula för att v idarebefordras t ill Ryssland.

Postmästaren Riddelin i Vilmanstrand gjorde upp särskilda specifikat ioner på dessa
fr ibrev, var i upptogs såväl brevens vikt som det port o som för dem beräknades, tyd-
ligen för transporten mellan Vilmanstrand och Taskula . Dessa specifikationer ä ter-
finnes i Overpostdirektören : Inkomna handlingar 1726 1728 (43 ff) .

H ärav framgår bl a, at t brev vägande
1) 9 lod beräknades kosta 9 öre silvermynt
2) 18 » 18 »
3) 6 » » 6 »
4) 7 » » » 7 »

5) 12 » » » 12 »

Man kan därav sluta, at t moderation ej tillämpades vid port oberäkning för dessa
fr ibrev.
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i första hand att säsom fr amgår av den kommande redogörelsen
frågan underställdes Kungl. Maj :t . Dessutom används ett v isst utt ryck,
som pekar i samma riktning.

Enligt 1693 års beslut skulle för försändelser, som avsågs i beslutet,
betalas för de första fem loden fulla taxan, för de andra fem loden
halva taxan och för de öv riga fjärdedels taxan. Enligt den gällande av-
rundningsregeln räknades en försändelse, som vägde t ex 5 ¼ men inte
6  ¼ lod, till viktklassen 6 lod. H ur skulle nu detta förstås? Skulle varje
försändelse, som uppfyllde beslutets villkor i öv rigt , äga rätt till mode-
ration, sä snart vikten uppgick till 5 '/s lod? Eller skulle man ta fasta
pa att beslutet endast avsag stora »paketer och skrifter och and ra sa-
ker»? I det sista fallet mäste man alltsä först bedöma, om försändelsen
kunde betraktas som stor. I det följande hoppas jag kunna bevisa, att
beslutet verkligen ätmin stone så smäningom - uppfattades ha denna
innebörd.

Under åren 1726- 1765 var sjö- och land tullarna, utom i Pomme rn,
utarrenderade åt et t bolag, generaltullarre ndesocieteten , vars direktion
bestod av 24 fullmäktige.' )

Genom Kungl. Maj :ts brev den 1 mars 1726 erhöll »generaltullar ren-
dekonto ret» postfri het inti ll 1 000 daler smt årligen.

I sk rivelse den 12 juli 1726 underställde kanslikollegiet Kungl. Maj :t
frågan om generaltullarrendesocieteten skulle få åtnjuta moderat ion en-
ligt 1693 års beslut . Kollegiet ansåg, att denna lindring ej kunde för-
menas societeten »helst som i följe av bem. 1693 års förordning var och
en privat ) person, som stora paketer vill avsända, varunder han visar
and ra skrift er och dokumenter än ordinär brevväxl. vara inneslutna, får
därföre njuta samma lindring till godo, - » . Kungl. Maj :t beslöt
i enlighet härmed den 19 juli 1726, varvid i beslutet erinr ades om att
portofr iheten inte fick st räcka sig längre än vad som fr amgick av be-
slutet den 1 mars 1726.

Detta kungabeslut gav anledning till en hel del t rassel. J ag skall här
begränsa mig till att återge följande.

Den 16 september 1726 frågade postmästaren i Gamla Carl eby hur
han skulle förfara »om så hända skulle, att tullarrendesocietetens be-
tjänte vi lle avfärda något paket allenast a7- 9 lod, om då de 2 a3 lod
över 5 lod skola för halva porto beräknas». Pa detta gav överpost-

1) N ordisk fam iljebok (3 :e uppl; band 8 sp 509)
") Min kursiv.
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direktören den 10 januari 1727 den undrande postmästaren det föga
upplysande svaret , att han »i detta fallet har str icte att efterleva för-
ordningen den 31 maj ä r 1693». Emellert id fann överpostdirektören
snart , att saken nog var en smula in trikat . I en skrivelse den 29 augusti
1727 t ill kammarsk rivaren Ekebarck med anledning av moderat ions-
bestämmelsernas t illämpning i Borgå påpekade han sålunda, att 1693
års bestämmelser »innehäller det allenast stora paketer böra modereras»
och att därför endast paket som vägde över 15 lod kunde eller borde
»begripas und er moderation». Dessutom avli t han den 5 september
1727 en skrivelse t ill kanslikollegiet och förkla rade som sin mening, att
mo derationsbestämmelserna borde förstås så, att »varest ett paket väger
under 15 lod, ingen moderation eller eftergift i porto må lämnas, men
då det håller fulla 15 lod och vad däröver stiger, åtnjuter vederbörande
moderation till godo likmä tigt förordni ngen.» I samband härme d hem-
ställde överpostdirektören, at t en förordning mat te utfärdas »angäende
paketernas vik t, innan någon moderation i porto kan beviljas». Också
generaltullarrendesocieteten vände sig direkt till kanslikollegiet och be-
gärde att få på rätt sätt tillgodonjuta 1693 års bestämmelser.

Kanslikollegiet tog sig en grundlig fundering. Den 1 februari 1729
pi minde överpostdirektören om saken och svaret kom den 11 februari
1729 i et t brev från kanslikollegiet till generaltullarre ndesocieteten. I
detta brev förklarade kanslikollegiet, att societeten borde »njuta den i
Kung l. Maj :ts förordnin g av år 1693 stadgade moderationen för paketer
t ill godo på det sätt et , att när ett paket väger över fulla 10 lod inklusive,
de första fem loden då beräknas fullt, och de senare 5 till hälf ten be-
talas, men allt vad däröver st iger betalas allenast i ll ' / del, men at t
ingen moderation tillåtes, när paketet väger 10 lod eller därunder».

Det bör här er inr as om följande. Kungl. Maj :t hade bestämt att
1693 års moderationsbestämmelser skulle t illämpas för societeten . I
det ta kunde kanslikollegiet int e göra någon ändring. Kollegiet kun-
de inte vare sig minska eller öka de rätt igheter, som följde av bestäm-
melserna. Dess uttalande innebär därför en allmän tolkning av dessa
föreskrifters innebörd. Att endast generaltullarrendesocietetens rätt be-
rördes i ut talandet får nog förklaras med att brevet var ställt till
societeten.

D en 30 juli 1739 uppgjordes inom överpostdirektionen en »porto-
modera tionsut räkning»' ). U t räknin gen, som t illställdes samtlig a post-

1) Jfr en motsva rand e uträ kning den 19 ap ril 1729.

11



mä stare (postförv altare), hade följande överskrift : »Moderation i post-
porto , vareft er vederb örande postförvalta re i ri ket hava sig att rät ta
likmät i gt Kungl. Maj :ts och R iksens höglovliga kanslikollegii sk rivelse
t ill generalt ullarrendesocieteten av den 11 februari 1729.» D en innebar
huvudsakligen följande:

Betalning efter
moderat ion i sil-

vermynt efter
Verklig vikt Beräknad vikt 1 öre lode

11- 12 lod 8 lod 8 öre
13- 16 )) 9 » 9 ))

17- 20 » 10 » 10 »
21- 24 )) 11 )) 11 »
25- 28 )) 12 9» 12 »
29- 32 )) 13 » 13 9»

333 6 » 14 » 14 »
37- 40 » 15 » 15 »

41- 44 » 16 » 16 »

45- 48 » 17 » 17 »

Siff rorna korresponderar helt med 1693 r s form el.' )

Var och en uppmärksammar naturligtvis den inadvertens som ligger
däri att försändelser, som vägde 9 lod, blev dyrare att skicka än de, som
vägde 11- 12 lod, och försändelser, som vägde 10 lod, blev dyrare att
skicka än de, som vägde 11- 16 lod. Likväl är det uppenbart , att denna
moderationsut räkning tillämpades på alla försändelser med modererade
porton ända till och med år 1785. I samtl iga almanackor som jag har
fät t tag i - och de är mänga frän 1741 och ända fra m till 1787
fanns ut räkningen ätergiven säsom utt ryck för en allmänt gällan de mo-
derat ionsregel. Om detta hade varit felakt igt, skulle säkerligen postmyn-
digheterna under denna långa t id ha ingripit för att ästadkomma rättel-
se. At t en v iss eftersläpning förekom de sista åren är nog int e så mycket
att förvåna sig över.

' ) 11 lods v ik t skulle enligt 1693 ärs formel mot s vara (5+ "/ + ' / = ) 7 %/ lod,
vilket enl igt avrundningsregeln blir 8 lod o s v .
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MODERATION i åffP'ORTO,
f aref t er t rböran ) oft r t ältarei i tt haf a figat

tdthl/ llfmdtfgt .ftongl. !Dlllj:td o trftllS aglofftQt Cancellie•
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Stockholm, btn ; o. Julii, 17; 9•

Tabell öv er moderation i postporto, utgiv en. den 30 juli 1739
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I samband med den stora allmänna portohöjningen 1785, vars för-
historia inte saknar sina d ramatiska inslag, vidtogs en v iss justering av
moderationstabellen. Av förarbetena t ill denna justering 1) fr amgår, at t

G e
ui f c , e r i oa. %}},

Nåd. Föro rdnande , af D et&
Vctcnfkaps • A cadcmjc,

¥$¥¥ ¥ ¥¥¥¥ # ¥ ¥ ¥ ¥ ¥¥ ¥¥ ¥ ¥ ¥

S T O C K H O L M .
_[Tryckt hos H E R. Fo v c r .

Ex,koit,1 ,Da!.1(5,örc
Kop:mt

A lmanack år 1774, titelsida

1) O verp ostmä sta rens memo ria l den 28 j uli 1785 t ill K ungl. Bered ningen angå-
end e en å r lig ny statsinkomst genom p ort oförhöjn ing.
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man upp märksammat den nyssnämnda inadvert ensen . D et p åpekas i
samband hä rmed , att ko rr espondenterna både k unnat och verk ligen be-
gagnat sig av denna, »nä r det så p assat sig med v ik ten av deras p ake-

84
Unbt t' i-"tft l(t otn Moiferatio11i p&fl , Porto
4lloralireffiinbatl ;JnriFc!l mcbll,lnjltK,enligit·.stongl.

Dfwe; , !)Jli - DireHionens uträFning af l)eu
Jo. J nl i i ·1739, \Jccmligeu.

1. ref fl'mwiig.ifr. I'I . ti! n . lot inclu,aigiirf.g.{.ol).
1 . dito itr. 1,.ti{'16.·atfi111bc6"fiir9. toll.
•  dit o ifr. 17. til 0 . afjine s fr ro. lot .
r . dito ifr. z1 . t il 2 4 . afiä s f r n . lob.
l . dito tfr.2 f . ti( 2'8. aifallbttl fiiri : . (ot).
1. dito ifr.a9. til 3: .affints fr 13. lb .
1, dito ifr.33. til 36.affi n e tr 14. lob
r. dito ifr. 37. til 4o. affintes  fr a5. lb .
1 . dito ifr. 4a til 44. affint s tör :r6, ,fllll.
l' ."dito ifr, 4s. tit 4 8. affut s f r 17 .(ol).

Unberråttd f e utur Jfongl..q)å •
orbningarne.

,. ngelågne mref får man In fpecie
recommenderade emot ffalig betalning.

2.  E5åbanc  Hf utgifroas ej utan emot
quitcence, lid) ti! ingen otanb Utiln orgett;

3. ) är nq on fin e r n ningat, J u ve?
ler eller anbrefoftbar' eter mcb s.J}llften,uton
4t beromgffroa tiltanna, faar betföt oans
Rifico.

4. Dn foncutforl'rar annans ref , up,
bt'l)ter otfj bcrutllr penningar cllc.rpcnninoe
tuarbt taqcr, ftrnff as til lifroe·t.

, . '.Deu fom uttfår mamn på !l}åff (rpar-1
tome, ftraff as alfwarfnnuneligen , odj ben
fom en fäban nanartig uptäfer, fär 2 0 ) a
«rGilfrermt til ruebergåOning.

r dt t. 1o l ug. 1773.

A lmanack dr 1774, inn ehdlland e un d errätt elser

om m od eration i postpo rto

ter». J uster ingen inneba r en ligt K ungl. M aj :t s förordn ing den 13 ok to-
ber 17 85, at t n ä r v ikten översteg 8 lod skulle moderat ion erhållas i be-
taln ingen för b rev , som sändes mell an in rikes o rt er, så att om b revet
vägde »över 8 t ill och med 12 lod, betalas allenast för 8 lod, 13 t ill och
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me d 16 lod betalas för 9 lod och så vidare, att ett lods betalning till-
lägges för varje fy ra lod av brevets större vikt till och med 48 lod, var-
cf  ter något brev eller paket ej må på postkontoret till avsändande
emo ttagas».

Alltså bibehölls det gamla ut räknin gssättet sä som det följer av 1729
års beslut med den ändringen att inadvert ensen borttogs. Dett a innebär,
att 1693 års formel allt jämt bibehölls. Det enda avsteget utgör vikt-
satsen 9 lod. D ärjämte innehåller förordningen en nyhet i det modera-
t ionsrätten begränsades till brev mellan inr ikes orter. Moderation till-
läts alltså int e längre för brev till ut rikes orter eller till Pommern. Dessa
änd ringar är dock av ringa betydelse i jämförelse med den stora p rin-
cipiella nyhete n i 1785 års förordning: Moderations rätten var inte
längre beroende av försändelsens innehåll . Ocksä »lösa korrespondens-
brev » kunde inneslut as i försändelserna, och bröllops- och begravnings-
brev förlorade sin betydelse av inspirerande postala tolkningsobjekt.
Den som till äventyrs alltjämt vill betra kta 1693 ärs modererade post-
porto som et t korsband sporto, kan dock knappast ha samma mening i
fr åga om 1785 års modererade porto.

Till slut må påpekas, att 1785 års förordning synes ha inneburit en
änd ring ocksä pa sä sät t, att moderera t port o ocks fick tillämpas i
fråga om f ribreven' ), vilket rimmar väl med bestämmelsernas allmän-
giltiga utformning.

1) Jfr K ungl. Maj :ts brev t ill kanslikollegiet d en 26 jun i 1799 ang lod ta let pa
paketer, som a p ostk ontoren mäge emo t tagas m m.

16


