
BAKGRUNDEN TILL INFÖRANDET

A V HELSAKER I SVERIGE

Av Sven Akerstedt

H elsaker, och då i första hand f ran k okuvert , inf ördes anmärknings-
vä rt sent av svenska postverket . Frankokuverten var då en gammal
företeelse och egentl igen betyd ligt ä ld re än frimä rkena. Bland vå ra
grannländer hade Finland redan så t idigt som 1845, dvs. 11 å r före de
finska frimärkena s utgivan de, emi tterat frankokuvert . I Sverige d röjde
en motsva rande utgivning t ill 1872.

O m några diskussioner inom poststy relsen rörande införandet av
frankokuvert förekommit tidigare än 1867, har i varje fall dessa int e
p rotokollfört s. D etta ä r behand las emellert id et t anbud om fr amställ-
ning av sådana för svenska postverkets räkning.

Mycket ta lar för a t t Adolf Wilhelm Roos redan innan han blev chef
för det svenska postverket varit inne på tanken, att fr ankokuvert borde
införas i landet . I nom poststy relsen va r det under 1860-ta let han som
främst skötte underhand lingar med utländska postförval tninga r, och
han hade tagit starkt intryck av den p reussiske postchefen H einr ich von
Stephan, en handlingskr aft ig och f ramsyn t man som var helt i Roos'
anda. I P reussen hade fra nkokuvert införts redan 1851, och Roos hade
säkerligen underrätt at sig om von Stephans erfarenheter rörande bruket
av dessa .

R oos torde dock beträffande frankoku verten av a lldeles speciella
skäl int e ha haft gehör hos då varande generalpostd irektören, frihe rre
O W Sta l von H olstein, eller poststy relsen i övri gt .
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Episoden Muller

D en 9 august i 1867 inkom till sty relsen en sk rivelse fr ån en v iss A lb.
M uller i H amb urg, var i denne pa uppdrag av sin fi rma C . Remk er
& Co i Elberf elt ger en offert på t illverkning av f rankokuvert för
svenska postverket . D et framgär inte av sk rivelsen va rför han gör det,
men det är tyd ligt , att någon off iciell begäran om en sådan offert inte
gjort s av poststy relsen. O fferten föred rogs enligt ant eckning p å b revet
den 12 augusti i sty relsen som resolverade at t »enär franko-kuverter här
ej begagna s, ans ägs det ta ej föranl eda nägon ät gärd». D etta kan tyckas
vara en ganska snäv behandling av en onekligen v iktig fräga. Bakgrun-
den var pätagligen inneb örden av greve Pehr Amb jörns Sparre s kon-
t rak t a v 1861. I detta hade denne pa eget förslag ä tagit sig at t

t illverka frimä rken för et t p ris, som å rl igen fr am t ill 1869 skulle sjunka,
och det är självklart , att Sparre dä rvid bl. a . räknat med en v iss å rl ig
ökning av f rimä rksförbrukningen. Efte rsom införandet a v f rankokuvert
1867 säkerl igen verkat hämmande på en sådan ökning, var t roligen
generalpostd irektören och med honom and ra inom poststy relsen av hän-
syn t ill Sparr e inte benägna at t under löpande kont rak tstid emittera

frankokuvert .

En ny upp tak t

I august i 1867 förk larade sig a lltså poststyrelsen oint resserad av
frankokuvert för Sveriges del. Den 29 november samma å r eftert rädde
R oos sin d itt illsva rande chef, Stael von H olstein, som generalpostdirek-
tör. D ä rmed inleddes en era fylld av aktivitet på många områden, bl. a.
togs fr ågan om införandet av frankokuver t äter upp . M an kan förmoda,
att det va r Roos som aktualiserade spörsmålet .

D en 30 juni 1868 sk rev poststy relsen t ill »Geheime Ober-H of Buch-
druckerei R . von D ecke r»' i Berl in med förfr ågningar rörande fr am-
stä llning av f rankokuvert . Sk rivelsen remitterades av t ryckeriet ifr åga
till p reussiska statst ryckeriet , som bl. a . fr amställde de p reussiska fran-
kokuverten och sederme ra f rankokuvert en för N orddeutsche Postbezirk.

P reussiska statst ryckeriets chef meddelade med anledning av brevet i
en sk rivelse dagtecknad den 26 juli samma å r, at t f ran kokuverten f ram-

1 O rdet Geheime torde i sam manhanget ha samma, huvudsak ligen deko ra t iv a inne-
bö rd som i o rdet Geheimeräd .
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ställdes i tvä storlekar, de större ti ll en kostna d av 8'/2 Silbergroschen
( = 7.65 riksdaler riksmynt) per 1 000 st ., de mindre t ill 7½ Silber-
groschen ( = 6.75 riksdaler riksmynt), i bägge fallen inklusive förpack-
ning i 100-buntar. Beträ ffande framställning av stampar för p rägling i
färg av valörstämplar pä kuverten förklarades det, att kostnaden här-
vidlag var beroende av deras storlek och utformning. Till ledning med-
delades, att den typ av originalstämplar som användes till p reussiska
frankokuvert en kostade 30- 40 Thaler. Med hjälp av originalstämpeln
fr amställda kopior för präglingen gick på 6 Thaler stycket . Med en
sådan kunde omkring en milj on frankokuvert f ramställas.

I fort sätt ningen fr amhålles, att om den svenska poststyrelsen önskar
låta framställa frankokuvert i preussiska statst ryckeriet, så väl original-
stämpeln som de med denna framställda p räglingsstämp larna måste till-
verkas genom preussiska statst ryckeriets försorg, eftersom de måste av-
passas efter tryckeriets maskiner. Erforderlig originalritning jämte
övriga uppgifter ( tydligen rörande valörer och andra speciella önske-
mål) borde då nedsändas till Berlin.

N ågon avsikt att låta ti llverka frankokuvert i Berlin torde den sven-
ska poststy relsen dock inte ha haft. Onskemälet var att erhälla en rea-
listisk kostnadskalk yl, som kunde läggas till grund för et t anbudsför-
farande i Sverige.

T re anbudsgiv are utses

Brevet anlände till Stockholm den 31 juli och föredrogs redan
den 3 augusti i poststyrelsen, som därvid beslöt att innehållet genom
styrelsens sekreterare skulle delges p rofessor Jonas Bagge, auditör Georg
Scheutz och boktryckaren  C.  A. N yman. Avsikten var, att Scheutz i sin
egenskap av Sparres fört roendeman skulle underrätta denne, som vid
tidpunkten befann sig i I talien. Det fr amgår nämligen av händelseut-
vecklingen, att Sparre, Bagge och N yman i första hand var pätä nkta
som anbudsgivare bet räffande t illverkningen av frankokuverten. Det
är ocksä tydligt, att ätminstone Bagge och N yman tidigare preliminärt
tillfrågats, om de skulle vara int resserade av en sådan tillverkning.

Jonas Bagge var vid denna tid chef för riksbankens sedelt ryckeri men
drev även tillsammans med sonen Pehr Olof Bagge ett eget t ryckeri på
Skeppsbron.  C.  A. N yman var efter sin fader innehavare av P . A .
N ymans boktryckeri. Båda hade redan 1861 ingivit anbud pä tillverk-
ningen av fr imärken.
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Bagges och N y mans anbud 1868

Den 31 august i inkom till styrelsen frän Jonas Bagge en skrivelse
av följande innehåll :

»Med anledni ng af Sekreterarens i Kongl. GeneralPostStyrelsen, H err
F. Brobergs skrifvelse den 3 innevarande månad får jag ödmjukeligen
anföra, att jag är villig åtaga mig leverering af s. k . frankokuverte r för
Kongl . Postverkets räkni ng emot en ersätt ning i et t för allt af fr ån 5
Rdr 94 öre p r 1 000 stycken rill högre p ris, beroende af papperets be-
skaffenhet, hvaraf kuverten blifvi t vikna, kostnaden för stämp lar här-
ut i inräknad i det ta, likväl under förutsättning att beställningens storlek
icke blifver för ringa. Anhållande jag att om några dagar får inkomma
med de p rof, som jag anser böra ät följ a det ta mit t anbud.» De omnäm n-
da p roven har ej ant räffats.

Samma dag inkom även en skrivelse fr ån N yman, som meddelar :
»Pa grund af f ramst ällning om afgifvande af anbud ä ti llverknin g

af s. k . fr ankokuvert er får undertecknad erbjuda sig tillverka sådana
mot ett p ris af 8 Rdr per 1 000 st. af större format och 7 Rdr Rmt för
det mindre, deri inbegripne papper, stämp ling och kuvert ens förseende
med gummi.

För den händelse att afseende skulle fästas vid af mig gjor t anbud,
får jag vördsamt anhålla att muntl igen inför Kong!. Styrelsen afgiva
närma re upp lysningar.

Medan de två andra anbudsgivarna håller sig till ett (inte särskilt
angivet) format följer N yman preussiska statst ryckeriets uppdelning i
kostnaderna för två olika format . O rsaken till denna skillnad i anbuds-
givningen är obekant. En förklaring kunde vara att de andra hört sig
för om, vilket format som poststyrelsen föredrog, medan N yman under-
läti t det ta.

Ett odatetrat brev frän P . O. Bagge, som enligt anteckning pa det-
samma, var r iktat till dävarande depar t ement schefen i generalpoststy-
relsen P . F. T . Winroth, är av följande lydelse:

»Bäste Farbror !

För att fullt tydliggöra, hurudana de anbud varit , som jag ä i llverk -
ningen af f rankokuverter afg ifvit, fär jag här i korthet upprepa dem.
Först inlemnades ett anbud, att för 5.94 Rdr för 1 000 ti ll verka stämp -
lade kuverter af billigaste papper, med utelemnande likv äl af de ofta-
berörde svarta raderna.
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Preussisk t f rank ok uv ert f ran 1850-talet av den sort generalpostdirek tör A dolf
W ilhelm R oos till att börja med tänk te sig som f örebild / ör de sv ensk a med av -

seende pd »de tv i sv arta raderna».

Skul le härtill läggas 1 Rdr 10 öre för dessa raders anbring ande, sä
blefve p riset 7 R dr 4 öre.

Vid ett samtal senare med GeneralPostDi rektö ren uttalade sig likväl
denne för radernas bibehållande, hvarjemte han ansåg det af mig före-
slagna papper vara för tunnt , och begä rde et t ny tt anbud för kuvert er i
full öfverensstämmelse med de p reussiska. För sådana begärdes då 7
R dr 65 öre för 1 000, eller lika mycket som för de p reussiska vi d fabri-
ken beta las, dock så t ill vida billiga re, att vid dessa senare, särskild be-
talning erlägges för stämpeln, dä derimo t i mitt anbud kostnaden för
stämpeln var inberäknad .

D ett a är i korthet hela händelsen sådan den passerat.

Farbrors t illgifne P . 0 . Bagge.»
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D ett a brev gör det dels k lart , att P . 0 . Bagge ansåg, at t det av den nu
t roligen sjuk lige J onas Bagge undertecknade anbudet , som återgivits
härovan, gällde som överfört på honom sjä lv, dels att ett något senare
anbud från honom avgivits. Detta har emellert id inte kunnat ant räffas.
Brevet ger ju dock full t besked om dett a anbuds innehåll . D et fr amgår
också att upp repade muntl iga förhand lingar förekommit .

En f örstoring av v alörstäm p el
och d e tv ä tex t rad erna hos d et pa
f öregåend e sida v isade Preussen-
k uv ertet . R elief port rät tet f örestäl-

ler Fried rich W ilhelm .

D e of taberörde sv arta raderna»

Vad bet räffar de i b revet omtalade »oftaberörde svart a raderna »,
v ilka nu för första gången kommer in i den bevarade korrespondensen
så syfta r orden tyd ligen på et t arrangemang liknande det som sedan 1853
hade t illämpats p å de p reussiska fr ankokuverten. På dessa trycktes i två
rader och med mycket fin st il snett över valörstämpeln den upp repade
texten EIN (ZWEI , VIER) SILBERGRO SCH EN P OST- COU VERT.
D ett a skedde förmodligen för a t t försvåra för fa lskningar. Tydligen v ille
R oos at t de svenska fr ankokuvert en skulle förses med liknande text.
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Sparres anbud

D en 13 oktob er inkom till poststy relsen en sk rivelse från Georg
Scheutz med transumt av et t brev från Sparr e t ill Scheutz, date rat T urin
den 29 sep tember. Sparres brev är a v följande lydelse:

. J ag har haft nöjet r ikt igt in händiga brefvet N o 80 af d . 11 Sep t .
Efter at t hafva noga studerat dess innehåll samt gjort mina beräkningar
m. m. få r jag nu t ill svar meddela följande rörande Post-couverterna
samt anmoda H err Auditören at t ä mina vägnar det meddela i l l Kongl.
General Post-Sty relsen i Stockholm :
1:o J ag v ill åtaga mig at t leverera s. k . franco-couverter, i likhet med
de T yska mot en ersättning i ett för allt , d . v . s. för papperet , v ikningen
och fr imärksstämpelns anbringande pä hva rje couvert, af fr ån Fem
R mt 90 öre per tusen stycken, t ill högre p riser, beroende af pap perets
qualitet, som derti ll ästund as;

D etta under förutsätt ning at t å rliga minimu m behofvet ej under-
st iger en million couverter ;
2 :o O m Kongl. P. St. vill t ill släppa papperet - med valörens 2 :ne fina
rader derpä redan anbra gt - sä vill jag ätaga mig at t uthugga couver-
terna, v ika, och päsätta frimärks-stämp eln, mot et t p ris af 2 R mt p r
tusen st .;
3:o  O m Kongl. P . St . vill af mig inköpa all t t ill i 2 :o erforderligt ma-
chineri, d . v . s. machin för ut huggning af papperet, jemte dert ill erfor-
derl iga kni f var; ma chin för vikningen, som viker circa 20,000 couverter
om dagen ; machin för stämp lingen, som stämp lar circa 30,000 couverte r
om dagen, så är jag villig a t fournera dessa machiner mot et t p ris i et t
för a llt af T io T usen Rmt levererade i P aris; eller med andra ord a t t
P .Sty relsen får betala transport en t ill Stockholm, som jag skall ombe-
sty ra ut an vidare ersät tning, om så önskas. - Med dett a pr is förenar jag
villkoret at t jag får cont ractet för t illverkningen, och att jag kostnads-
och hy resfr itt få r begagna mig af dessa machine r för p roducerandet af
de ifråga varande couverterna ;

I dett a fa ll v ill jag åtaga mig att med dessa machiner göra uth ugg-
ningen, vikningen och stämp lingen af fr imärket för 1Rmt 95 öre i ett
för allt pr 1 0 0 st.

H ärvid vill jag anmärka at t de machiner, hvarom jag nu nämnt, äro
o rdent liga solida och durab la pie cer som gifva ett chachet ät a rbetet,
som smä hjelp-redsmachiner, om jag så få r utt rycka mig, ald rig kunna
uppnä, och hvaruti den största con t rol len bestär ;
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Vid första påseendet skulle det möjligen tyckas att dessa machiner
p roducera långt mer än behofvet ; härpå vill jag på förhand svara, att
för det första så göras ej mindre machiner af  den qualiteten,  och för det
andra så är det en stor fördel att på kort tid kunna fylla behofvet dels
för hastigt päkommande behof, och dels för att kunna ätertaga en för-
lorad tid i händelse af accident ella reparationer eller dylikt ;

Jag har ej, som H err Auditören finner, gjort något anbud på an-
bringandet af den i 2 :ne fina rader på tryckta valören, emedan jag ej vet
till hvad p ris vi skulle kunna påt rycka dem med våra i t ryckeriet be-
fintl iga p ressar ; men som lithografi skt t ryck alltid är dyrare och lättare
att eftergöra än boktryck, så ser jag ej hvarför icke vi skulle kunna
åtaga oss det också, under förutsättning att dertill finnes diponible tid ;
jag ville derföre anmoda H err Auditören att göra upp ett kostnadsför-
slag, deri inb eräknadt en rimlig vinst för arbetet, samt ä mi na vi gna r
tillägga det såsom en 4 :o combinat ion, till mina 3 :ne härof van gjorda
anbud. I händelse Kongl.P .St. önskade ett anbud på p riset af 1 000
couverter  complete,  d. v . s. finstilen, ut huggning, vikning och stämp -
ling, så behöf s blott de i 1 :o omnämnda 5 Rmt 90 öre läggas till det i
4 :o af H err Auditören ut räknade priset ;

I fal l Kongl.P. St . snart bestämmer sig, så kan jag leverera de ofvan
i 3 :o nämnda machiner, i näststundand e Januari Månad, och kanske
förr.

Betalningsvillkoren  önsk ade  jag såhär :
H alfva summan, eller åtminstone 1/a af inköpssumman contant vid

beställningens görande, och resten vid leveransens fullgörande.»
I sit t eget brev meddelar Scheutz i enlighet med Sparres önskan p ri-

set på tryckningen av de »fina raderna». Detta har Scheutz satt till
1 Rd 10 öre p r 1.000 kuvert . Brevet är daterat den 13 oktober.

De »fina rader» som Sparre och Scheutz talade om hänsyftade givet-
vis pä de av Bagge omnämn da »oft aberörde svarta raderna».

E u anbud f ran Georg Scheutz

Slutl igen inkom t ill poststyrelsen samma dag, dvs. den 13 oktober,
ytterligare en skrivelse fr ån Georg Scheutz av följande innehåll :

»I anledning af et t samtal med H err GeneralPostDirektören, och
för den hän delse Grefve A. P . Sparre s anbud icke antages, få r jag öd-
mjukeligen erbjuda mig att på af Kongl. Postv erket ti ll mig lemna de
Frankokuverte r anb ringa Färgstämplar af den form Kongl. General
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Poststyrelsen bestämmer, emot en betalning af En R dr Tjugo öre för
T usen stämplar, och under förutsät tning att Kongl. Postverket bekostar
dertill passande machine ri, samt a t t p lats upp lates inom Kongl . Post-
huset för arbetets utförande, sä at t det mä kunna kont rolleras, i likh et
med hvad som nu iakttages v id hälsti ckni ngen af de vanl iga Frimär-
kena.»

Under faderns namnteck ning har sonen Edvard, ingenjör ti ll utbil d-
ningen och faderns medhjälpare, sk rivit följande:

»Skulle H err Auditor Georg Scheutz blifva hind rad att fullgöra
ofvanstäende anbud, ä r jag villi g at t ätaga mig detsamma.»

D etta brev ger vid handen, att R oos omedelbart funnit Sparres offert
med p ropån om de dy rbara mask inerna med en kapacitet långt över den
behövliga orealist isk u r ekonomisk synpunkt, och at t han antytt för
Scheutz, att Sparre inte kunde komma ifråga som fr amställare av fran-
kokuverten på sådana villkor. Scheutz har i denna situat ion funnit sig
oförhind rad att omedelbart för egen räkning inge anbud .

Förhandlingar med Sparre

Man var nu i mitt en av oktober 1868, och poststyrelsen hade de hand-
lingar samla de, som kunde utgöra grundvalen för et t beslut i ä rendet .
Emellert id tog man ändå int e ställning t ill fr ågan om fr ankokuvert
skulle införas eller ej . O rsaken härt ill var tydligen å ter Sparres kon-
t rakt , med dess vederlag baserat på en beräknad ökad å rl ig fr imärks-
årgång. I och med, at t Sparre inte skulle komma ifråga v id fr amställ-
ningen av frankokuvert en och med hänsyn till, at t utgivandet av så-
dana kunde beräknas medföra en sänkt el ler ä tminstone sta gnerande
förbrukning särskilt av den vanligaste frimärksvalören, rådde säkerl igen
inom sty relsen ovilja mot att ändå ut ge fr ankokuvert och där igenom
vålla Sparre ekonomisk skada. R esult atet blev at t ä rendet förpuppades
i väntan på vad som skulle hända, då Sparres kont rakt med 1871 års
utgäng ut löp te eller någon överenskommelse rörande de ekonomiska
konsekvenserna för honom dessförinnan kunde t räff as.

Edvard Scheutz har i dett a läge småningom, på uppmaning av R oos,
tagit kontakt med Sparr e. I en sk rivelse till poststyrelsen, daterad den
29 juni 1870 och inkommen dit den 30, heter det :

»I anledning af samtal med H err Generalpostdirektö ren, och sedan
öfverenskommelse nu blifvit t räffad mellan mig och innehafvaren af
Frimärkst illverkningen, G refve P . A . Sparre, om ersät tning för den
skada han skulle komma att lida genom Frankokuverters införande i
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Sverige, får jag ödmjukeligen anmäla, a tt jag ä r villig å taga mig levere-
ringen af s. k . Frankokuvert er mot en ersättning af Rmt 3 R dr p r 1 000
stycken, stämp lingen inbegripen ; under förutsät tning likväl

a t t bestä llningens storlek icke blir för obetydlig
att det t ill kuvert t illverkni n gen behöfl iga p apperet lemnas mig i lik-

het med hvad nu eger rum för Frimärkena, och
att de för t illverkningen nödiga maskinerier af Kon gl. Postverket an-

t ingen bekostas, eller vid kontraktstidens slut inlöses.»
Samma dag skrev Scheut z et t personligt brev t ill Roos av följande

lydelse:
»J ag får den äran anmäla, att jag nu har inlämnat det ifråga varande

anbudet , och torde i sammanhang dermed böra upp lysa at t Stämpling s-
maskinen kostar 265 Thr ( = Th aler), hvarje stämp el 12 Thr, K uvert-
mask inen för et t forma t, jemte Kni f 200 Th r, särskild in rät tni n g derti ll
för hvarje ny tt format t illika med K nif 55 Th r, Kn ifvar  af  bästa stål
t ill olika formater, allt eft er storl eken, fr n 7 / ti ll 15 Th r, Gumm e-
ringsapparat för breftungan 12 Th r.

P riserna på tjenligt papper äro, enligt de uppgifter jag erhållit , p r
1 000 kuverter : R mt 2 R dr 38 öre; 2,50, 3 och 3,25 beroende af
papperets beskaffenhet ; hva rvid är förutsatt bruken lemna 500 ark p r
R is och at t 4 kuverter fäs af hvart ark .»

Sparres k ontrak t uppsi ges

Scheutz' anbud föred rogs den 11 juli i poststy relsen med et t ovän tat
resultat . Anbudet tog man tyd ligen t ills vidare int e någon ställning t ill.
D äremot beslöts att exped iera p rotokollsutdrag om uppsägni ng »af fr i-
märksti llverkningskontraktet med P . A . Sparre».

Sp ar res gällande kont rakt ut gick med utgången av 1871, och normalt
borde en sk rivelse som formellt bekr äftade kont raktets upphörande ha
avgått v id en annan tidpunkt, exempelvis i samband med årsskiftet
1870- 71. Beslutet verkar för en sentida läsare på något sätt abrupt ,
för att inte säga temperamentsfullt , men det är ju också möjligt , att en
sådan tolkning är orikt ig och att det fanns för oss okända speciella skäl
för skyndsamhet .

Som nyss nämnts uppsköt emellert id poststy relsen a t t ta ställn ing t ill
Scheutz' anbud . N u d röjde det av de ant räffade handlingarna at t döma
ungefär et t å r, innan spörsmålet om helsaker åter kom upp till behand-
ling inom sty relsen.
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Poststy relsen inf ordrar ny a anbud

D en 5 juni 1871 inford rade poststy relsen i anledning av a tt Spa rres
kon t rakt rörande f rimärkst illverkningen utlöp te vid ärsskift et 1871
1872 anbud dels p å denna t illverkning, dels på tillverkn ingen av f ran-
kokuvert och brevkort . Som nämnts i en t idigare art ikel i P ost ry t taren
innehöll kungörelsen ingen antydan om, at t poststy relsen bet räffande
fr imärkena avsåg at t sådana skulle utföras i någon ny typ . Inte heller
bet räffande fr ankokuvert och brevkort gavs i kungörelsen någon led-
ning för anbudsgivare. D essa erhöll emellert id sedermera en den 1
august i dagtecknad P . M., vari fort farande inga särsk ilda upplysninga r
rörande fr imärkena lämnades annat än i vilka valörer de skulle fr am-
ställas. Om frankokuvert en och brevkort en upp lystes det dock, att de
skulle »förses med stämpel ä 12 öre». Bet räffande den storlek vari de
skulle framställas hänvisades t ill en uppri tad rektang el, som i bredd
mätte 150 och i höjd 85 mm. De två helsakerna skulle »antagligen för-
ses med en upphöjd färgstämpel i öfr a högra hörnet, hvarförutan ä
brefkorten t ryckes en anvisning för ad ressering mm.» och de skulle för-
modligen »fördelas på paketer af 100 st , deraf likväl 10 och 10 äro in-
slagna under sä rsk ilda band eller remsor». Det förmodas, at t t illv erk -
n ingen av frankokuverten och brevkort en å tminstone i avseende på
»färgstäm plingen» skall försiggå i posthuset under samma t illsyn som
vid fr imärkenas perforering, »derest icke synnerl igen betry ggand e ga-
rantier mot missbruk skulle kunna föreslås i händelse leverantör skulle
önska denna deta lj af arbetet verk ställd ä ann an ort».

M an observerar at t »de oft aberörde svarta raderna» ej längre var
aktuella .

Bet räffande t illverkningen av frankokuvert och brevkor t anmälde
sig sex anbudsgiva re, nämligen

P . 0 . Bagge, Stockholm
D aniel H eyman, Göteborg
Edvard Scheutz , Sto ckh olm
C. A. N yman, Stockholm
].  G . J ansson, Stockholm
Lithografiska Ak tie-Bolaget , N orrköping

Bagges anbud 1871

Bagge erbjöd sig at t tillverka fr ank okuvert för 1 R dr 75 öre per
1.000 i enlighet med bifogat p rov, varvid dock »stä mpelns form och
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innehäll efter behag kan föränd ras». P rovet tycks int e ha bevarat s. I
priset ingick kostnaden för tryckmateriel och p ress, men däremot inte
kostnaden för papperet. Med papper skulle p riset bli 5 Rdr 50 öre
7 Rdr 75 öre, tydligen beroende på papperets kvalitet .

Vad bet räff ar brevkort en skulle dessa kunna levereras i l l 3 Rdr 25
öre per 1.000, »inberäknade al la kostnader utom papperet, samt, om
papperet, enligt medföljande p rof, tillägges, 7 Rdr 75 öre per 1.000».

Inte heller dett a p rov har bevarats. Man observerar, att Bagge inte
förutsatt e, att vare sig gravering, tryckmateriel eller maskiner skulle
bekostas av postverket .

H ey mans anbud

Daniel H eyman, som tecknade sig pappershandlare och kuvertfabri-
kant, meddelar i brev av den 9 juni, att han inom kort får färdig en
maskin för tillverkning av kuvert »af alldra nyaste och bästa konst ruk-
tion ». H an gör ett p reliminärt erbjudande att t illverka kuvert för et t
pris ej överstigande 1 Rdr per 1.000, och t ryckningen av valörstämp-
la rna för ca 50 öre per 1.000. Anbudet innefattar emellert id inte kost-
naden för papperet, och han ut ber sig uppgifter om kvalitet för att
kunna komplett era sin offert .

H eyman äterkommer i brev, daterat den 12 augusti , och lämnar nu
en p reciserad offert . För tillverkning av kuvert , dessas förseende med
valörstämp el samt buntning begär han 1 Rdr 40 öre per 1 000 st . Be-
t räffande papper har han två kvaliteter att erbjuda, ett bättre för 4.50
och et t anna t för 3.00 Rdr. Bet räffa nde »frankokorten» ätar han sig
tillverkningen i enlighet med följande detaljoff ert per 1 000 st .:

T ryck 0.25
Stämpling af coul Frimärke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

» » hwit upphöjd stämpel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Papper som p rof F glätt at som p rof A . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00

do do do en femtedel tunnare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00
Bundtnin g liksom kuverten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

De nämnda proven har ej ant räffats.
P riserna gäller i båda fallen, om postverket bekostar erforderliga ma-

skiner . I ann at fal l beräkn ar han en förhöjning pä hela ti llverknin gen
med 1.000 Rdr, och då begär han även rätt att mot säkerhet få i för-
skott ly fta beloppet »som en del av maskinerna komma att belöpa sig
ill ».
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Scheutz anbud 1871

Edvard Scheutz ingav den 15 augusti et t anbud, som beträffande
frankokuvert en gick ut på, att om postverket bekostade papperet jämte
behövliga maskiner och påtryckningen av valörstämpeln skedde inom
postverkets lokaler utan särskild kostnad för anbudsgivaren, han åtog
sig att leverera »ostämplade kuvert» till et t p ris av 1 Rdr 20 öre per
1.000. Skulle även påt ryckningen av valörstämpeln utföras av Scheutz
blev p riset 2 Rdr 35 öre. Slutl igen erbjöd han sig, att om »stämp lar,
maskiner och redskap erhållas kostnadsfr itt » leverera frankokuvert av
papper enligt et t bifogat p rov för 5 Rdr 75 öre per 1.000. Provet har
tydligen förkomm it.

Rörande brevkorten skriver han : »Om Kongl. Postverket bekostar
papper, stämpla r, stämplings- och skärmaskin men stämplingen af bref-
korten kommer att förrättas inom Kongl. Postverket, utan särskild kost-
nad för mig, åtager jag mig leveransen af ostämplade brefkort till 2 Rdr
10 öre p r 1.000. - Skulle äfven stämp ling en ombesörjas af mig, är
jag beredd at lemna brefkorten till 2 Rdr 25 öre pr 1.000. - Erhåller
jag papper, stämplar och stämplingsmaskin kostandsfri tt, kan jag leve-
rera brefkorten t ill 2 Rdr 35 öre p r 1.000. - Om slutl igen endast
stämplarne och stämp lingsmaskinen erhällas kostnadsfr itt , åtager jag
mig att leverera brefkort , af papper liknande det som användes till de
danska brefkorten, til l 4 Rdr 50 öre p r 1.000. - I de ofvannämnda
prisen för frankokuvert och brefkort, är kostnaden för bundtnin g i
tiotal och hundratal, samt för remsor äfven inberäknad.»

Scheutz insände den 6 september ett nytt anbud med ändrade kost-
nadssiff ror, men då detta inkommit efter anbudstidens utgång, upptogs
det inte till behandling. Anbudet har dock såtillvida sitt int resse, som
at t Scheutz nu föreslår, att för vinnande av t illförl itl ig kontroll, post-
verket skulle för såväl fr imärken som fr ankokuvert och brevkort an-
vända sig av papper med vattenmärken, exempelvis i form av »diago-
nalt anbragta kronor eller något annat lämpligt tecken», ordnade en-
ligt »bifogade schema». Detta tycks ha förkommit . H an föreslär, att
postverket hos någon fi rma, exempelvis den engelska Bryan Donkin
& Co, beställer e n för ändamälet lämpl ig p ressvals», lämpad för det
av postverket anlitade pappersbrukets maskin, och att valsen, då den
inte är i bruk, förvaras inl äst. »Genom at t pä sädant sätt förse hela ark
med krono-märken skulle detta slags papper kunna lätt urskiljas fr ån
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Kuv ert med den ref i;serade f rank ostämpeln, v ilk en mak ,;/erats med bläck och
k ontorsstämpel.

A mne till v alörstamp f ör de f örsta 12-öres f rank ok uv erten och p ost-
k orten .
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En f ärdigsv arv ad och upp utsad v alörstam p f ör 12 öre
f rank ok uv ert och p ostk ort .
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Prnv t ry ck i sv art f ärg m ed v alörstam p en 12 öre
( ty p V) .
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hvarje annat , och utan olaglig t illgång på dylikt papper skulle hvarje
förfa lskning af icke blott frankokuvert och brefkor t, utan t ill och med
af et t fr imärke blif va omö jlig», hete r det ti ll slut .

N y m ans of f ert 1871

C. A. N ymans offert är kort fatt ad . P er 1.000 fr ankokuvert begär
han 7 R dr 50 öre och per 1.000 brevkort samma summa. Anbudet gällde
i båda fallen hela t illverkni ngskostn aden. Om så begärdes var han villig
at t personligen lämna önskade deta ljupp lysningar.

Janssons anbud

D et framgår av J.G . J anssons sk rivelse, att han vid t iden för an-
budets ingivande und er Scheutz' ledning svarade för t ryckningen av
vära fri märken.

J.G. J anssons anbud innehåller alt ernativa p riser :
Fö r fr ankokuverten beräknade han, 1) om han höll maskiner och

papper 4 R dr, 2) om postverket höll papperet 1 R dr 40 öre, 3) om post-
verket även höll maskiner 10 öre, allt per 1.000, vart ill för pät ryck-
ningen av valörstämpeln beräknades 2 R dr per 1.000. Den sista summan
skulle gälla, även om han endast fick ut föra påtryckningen av valör-
stämpeln.

För brevkort en räknade han med följande alternativ : 1) om han höll
maskiner och p apper 2 R dr 50 öre per 1.000, 2) om postverket bekos-
tade papperet 90 öre per 1.000. H ärt ill kom för påt ryckningen av
valörstämpeln 2 R dr per 1.000. D en sista summan skulle också gälla,
om han endast fick ut föra pät ryckni ngen av valörstämpeln.

Litograf ens anbud

Lithografiska Akti e-Bolaget i N orrköp ing ingav en den  14  augusti
daterad offert på t illverkning av ämnen t ill fr ankokuvert och brev-
kort . Företaget erbjuder sig at t leverera brevkort »i likhet hwad papper
och t ryck vidkommer fastän något större än det danska p rof vet , utan
den upphöjda kont rollstäm pel» tryckta pa en sida p r 1.000 st. R dr
4.50, t ryckta på två sidor p r 1.000 R dr 6.» P rovet har förkommit men
bör ha ut gjort s av ett av de 1871 utgivna danska brevkort en i valören
2 eller 4 Skilling.
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Bet räffande frankokuvert bi fogades fy ra numera förkomna p rov,
försedda med lit tera. O fferten gällde per 1.000 »Frankokuvert er utan
den upphöjda stämpel». P ri set va riera de fr än högst 5 t ill lägst 2.50
R dr, beroende på papperskvaliteten.

I offert en heter det vidare:

»Ehuru wi wisserligen utan svärighet , men mot nägon p risförh öjning
kunna leverera såväl Brefkorten samt K uverterna försedda med den
upphöjda kontrollstämpeln så anse vi just för kontrollens skull det
wara lämpligare a tt dessa stämplar anbringas und er Kongl. General-
poststy relsens närmaste til lsyn, hvilket w i tänkt oss skulle kunna lå ta
sig göra utan stora olägenheter, och är det med anledning  af  sväri g-
heten at t utöfva nägon full t bet ryggande kont roll, då dessa arbeten i sin
helhet förfärdigas på ett och samma ställe, som w i ej erbjuda oss leve-
rera Frimärkena, synnerligast som p artiens sto rlek ej ger oss anledning
vidtaga arrangement för en dylik kont rolls införande.

Skulle Kongl. Generalpoststy relsen önska hvarje kuvert försedt med
en w attenstämpel i papperet , så kan dett a af oss åstadkommas mot en
skälig p risförhöjnin g - se det papper hva rä dett a anbud är sk rifvet,
hvi lket enl. vär tanke vore en icke oväsentl ig kont roll.

K uvert en tillverkas af oss i hvilken facon som kan komma att
önskas.

D ärest om leveransen af förenämnda art iklar kommer at t upp dragas
åt oss eller ej, så ä ro vi dett a oaktat villiga a t t nä rhelst Kong!. General-
poststy relsen sädant kan päfordra, instäl la oss genom ombud, som munt-
ligen afger de förkla ringar som med anledning af det ta wårt anbud kan
komma att äskas af Kong!. Generalpoststyrelsen.»

Efter bedömningen av de föreliggande anbuden bestämde sig post-
styrelsen för at t teck na avt al med Litografen i N orrköp ing. D ärmed
var det länga förspelet t ill införandet av fr ank ok uvert samt anbuds-
förfa randet bet räf fande f ramställnin gen av postkort avsluta t .

En trasslig procedur

Litografen i N orrköp ing hade förmodat, at t arr ang emanget med
f ramställnin gen av kuvert - och postkortsämnena i N orrköp ing och pä-
t ryckningen av valörstä mplar i Stockholm »skulle kunn a låta sig göras
utan stora olägenheter», och förmodligen hade poststy relsen samma
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tanke. Systemet utvecklade sig emellert id i p raktiken ti ll en veritabel
skyttelt rafik , när det gällde frank okuverte n, och en lång rad kont roll-
räkningar torde ha fätt anordnas för varje leverans.

Bet räffande postkorten var saken enkel. Varje kortämnesleverans
kontrollerades en gång för alla. Vid leveransen av frankokuverten var
gången följande. 1) i N orrköping fr amställdes medelst en stansmaskin
ovikta fr ankokuvert vilka samtidigt försågs med tillverkarsignatur i
form av en vit prägeltext, »Kongl. Postverket L. A. B. N kpg». Kuvert-
ämnena räknades i N orrköping. 2) i Stockholm kont rollräknades de,
varefter valörstämp eln pät rycktes och ev . feltry ckta eller vid t ryck-
ningen skadade ämnen fr ånräknades, varpå partiet återsändes till N orr-
köping. 3) D är kollades antalet samt fr amställdes de färdiga franko-
kuverten, varvid under kuvertt illverkning en eventuellt skadade exem-
plar lades åt sidan. De brukbara kuverten räknades upp i bunt ar om
10, som fick banderoller, varpå bunt arna tio och tio sammanfördes till
paket . D e sändes så till Stockholm med de skadade kuvert en bilagda.
4) I Stockholm borde nu egentl igen en ny kontrollräkning ha vidtagit
men man får hoppas, att man nöjde sig med att räkna paketen och de
skadade kuvert en och jämföra summan med leveransen av de med
fr ankostämpel försedda ämnen, som tidigare nedsän ts til l N orrköping.
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