
EN ST UDIE AV DE SVEN SKA

LÖ SEN STÄMPLARNA 1843- 1874

av Ulf l varsson (SSPD)

D enna uppsats behandlar huvudsak ligen ankommande obetalda försän-
delser och de lösenstämplar som användes på försändelser t ill Sver ige.
I del I lämnas innan lösenstämplarna behandlas en kort sammanfattning
av förhållandena före lösenstämplarn as inf örande, något om betalda brev
och olika brevpäteckningar. Studien grundar sig på cirka tre års arbete
med uppspårning och registrering av drygt 1.600 brev med lösenstämplar.
Del II v isar exempel på brev med de olika lösenstämplarn a . Fak ta fr ån
frekvensstudier redov isas med t idigaste och senaste registrering, färdvägar,
säl lsynthetsgrad, m. m.

Del I
N är man i dag skickar et t brev utomlands, har man det enkelt . Man

skriver adressen på kuvert et, klist rar på et t eller flera fr imärken (man kan
t . o. m. använda frankeringsmaskin), skickar brevet t ill närmaste brev låda
eller postkontor, och inom en inte allt för avlägsen fr amtid når brevet med
mycket stor sannolikhet adressaten utan nämnvärda ävent yr. Man behöver
inte känna t ill färdvägar och port ot är detsamma för a lla länder (undan-
tag flygpost).

Man behöver bara gå t illbaka t ill mit ten av 1800-talet . D å var det
väsentl igt besvärligare att sk icka brev . Ville herr K arlsson i Eslöf skicka
et t brev t ill K ina, hade han flera vägar att välja på . Ant ingen gick brevet
via D anmark t ill England och därifr ån med brit t isk t skepp t ill K ina, eller
också via Frankrike med franskt skepp från Marseille. D et kunde också
gå via P reussen och Osterrike- U ngern med »Austrian Lloyd» från Trieste.

Det är enkel
i d ag at t
sända
ett brev . . .

Annorlunda
v ar det
för 100 är
sedan . . .
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Slutl igen kunde man välja landvägen via Petersburg och Sibirien och
sedan vidare med hästskjuts in i Kina. Portosatserna varierade beroende
pä routen. Varje land hade sin särskilda taxa, som baserades på landets
egna vikt- och myntsystem. Ett exempel på hur komplicerad taxeringen
var ger den off iciellt preussiska portotariffen från år 1867 »Briefporto
tari ff fur das Ausland», en publikat ion omfattande 332 sidor .

Vissa sträckor måste portot betalas i förskott , andra st räckor hade av-
sändaren v alf rihet att betala i förskott eller låta brevet gå helt ofrankerat .
Slutl igen fanns det sträckor, avsändaren in te f ick betala i förskott . Summan
av delposterna skulle ant ecknas på brevet och inkasserades av adressaten.
För att hålla reda på portosatserna uppfördes breven och portosatserna
på en förteckning - de karterades - som medföljde breven. En ytte rl i-
gare komplicerande faktor var, att de olika ländernas taxor baserades på
olika viktsatser . Det var inte säkert att ett land, som hade den billigaste
portosatsen för et t brev på 1 lod hade den förhållandevis billigaste för
ett brev på 2 lod. Därför klarade man bara ut portot på de vanligast
förekommande sträckorna och postmästaren i Eslöf fick förmodligen nöja
sig med portot till närmaste karter ingsställe (utväxlingspostanstalten i H el-
singborg) eller eventuellt till det svenska postkontoret i H amburg.

D e flest a
brev en v ar
ob et alda

D e sv enska
po st ko ntoren
i H amburg,
G reiswald
och
Stralsund

Före f rimärk enas inf örande i v ar land (1/7 1855) skic k ades de all a
f festa brev en helt obetalda, utomlandsbreven betalda till gränsen eller be-
talda till det svenska postkontoret i H amburg. Detta på grund av att man
inte k unde räk na ut p ortosatserna eller inte hade råd till de dyra portona
( det finns exempel på kända samhällsmedborgare, som i annonser bad
folk att int e skicka brev till dem, ty de hade inte råd att lösa ut dem).
En annan orsak var, att man med obetalda brev in te risk erade att de »tap -
pades bort», därför att postverken såg till att de fick betalt av mottagaren
för transporten.

Sverige hade sedan stormaktstiden et t eget p ostk ontor i H amburg. Det
fungerade sedan 1620 fram t ill år 1869 med undantag av åren 1808-
1814 (N apoleonkriget). Är 1816 inrät tades motsvarande postkontor i
Greif sw ald och S tralsund . Postkontoret i Greifswald indrogs år 1840,
medan Stralsundskontoret verkade fr am till år 1849. All post fr ån eller
till Sverige som kom fr ån eller gick till kontinenten eller längre bort be-
lägna länder och världsdelar skulle i pr incip passera ettdera (eller flera)
av dessa postkontor och där vidare kar teras och förses med franko eller
lösenpäskrift .
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Brev till och f rån utlandet k arterades. Man förde upp breven på en
förteckning som medföljde varje brevtransport . Breven och kartorna för-
sågs med nödvändiga anteckningar , såsom vikt, färdväg och frankering,
resp . lösenpäteckn ingar. I brevets övre högra hörn finner man i regel karte-
ringsnumret . Ett brev kan ha flera karteringsnummer beroende på för hur
många delstäckor brevet omkarterats.

Sv ensk a gränspostk ontor på v ilk a f örsändelser till utlandet k arterades
1. Brev till N orge karterades direkt på mottagarens postanstalt.
2. Brev till R y ssland och Finland karterades till Stockholm om tran-

sporten skedde över Ålands hav. Vid ishinder där kunde breven om-
kar teras södra vägen via Stralsund eller landvägen via H aparanda.

3. T ill Danmark gick breven via H elsingborg och när ängb ätsfa rten
t illät kunde man också kartera på Göteborg, Malmö, Ystad etc. -
de orter som då hade direkt postutväxling med danska gränspost -
kontor allt beroende på lämpliga ängbätsförbind elser.

4. Brev v ia S tett in karterades på Stockholm eller Calmar.
5. Brev v ia Stralsund karterades på Ystad.
6. Brev som pätecknats v ia Danmark eller v ia H amburg passerade i

regel H elsingborg.
7. Brev v ia Lubeck karterades på Stockholm, Calmar, Ystad, Malmö

eller Göteborg beroende på limpl iga ängbätsförbindelser.
8. Brev till England kunde gå direkt fr ån Göteborg med båt .

För brev utv äx ling med v issa länder rådde f rank otv ång. Sålunda måste
t. ex. brev t ill N orge betalas i förväg fram t ill 1860. Därefter rådde val-
fr ihet om man ville skicka brevet betalt eller ofr ankerat . Detsamma gällde
korrespondens med Island och Färöarna.

Visa tider gällde fr ankotvång på vissa delt räckor . Brev till Spanien,
Portugal, N eapel och Sicilien, vilka passerade P reussen måste frankeras till
preussiska resp . öster rikiska gränsen. Brev till Förenta Staterna och Syd-
amerika m. fl . utomeuropeiska länder åvilade i regel frankotvän g.

O lik a slag av br ev påteck ningar
Det ålåg v ederbörande postf örv altare at t k olla f rank eringens rik tighet

och anteck na beloppen på k artorna, lik som färdv ägen . Glömde han an-
teckna färdvägen, riskerade han att brevet skickades den dyraste vägen
och han fick själv betala mellanskillnaden. Brev som bara delvis betal ts
skulle bära päteckningar som »franco H amb urg», »fr anco gränsen» etc.
Ett antal stämplar i olika typer och stilart er var också i bruk och på an-
kommande utl ändska brev är floran av dessa stämplar stor.

K artering

G ränspo st-
ko nror på
vilka karte-
ring skedde

Frank o t väng

Bre v pä -
teckn ing ar

Franco
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P.D. Brev som kom fr ån eller t ransiterades genom Frankrike stämp lades i
H amburg med frankostämpeln. D e var ofta försedda med en stämpel P .D .
(porto paye jusqu'a desti nat ion ) i en oval röd r ing. Spanska och port u-
gisiska brev med röd stämpel P .P . betyder at t de är betalda t ill franska
gränsen .

Sådana beta lda eller delvis betalda brev  f örsågs i H am burg  av svenska
postkon toret  med päsk rif ten »f » eller »f o» sam t sif f ran 5, 10, 15  etc., vilket
utmärkte det belopp i Silbergroschen som gottgjort s för vidare transport .
Eventuellt resterande avgift påfördes där som lösen med blå t t bläck på
ad ressidans överkant . D essa delvis beta lda brev har i regel i ned re vänstra
hörnet päteckni ngen »fo. Hb g». Kom de från Preussen finner man ofta
dessutom den röda sti mpeln »franko P reuss. Ausgang s-Grenze».

Utländska
po rto .
st ämplar

Utländsk a p ortostämp lar

PAID PART INSUFFICI ENTLY PAID

från USA fr ån USA

INSUFFICIENTLY
PREPAID

A F RANCHISS EMENT
INSUF ISANT

Utlstrakkelig
frankeret

fr ån England fr ån Frankrike fr ån D anmark

N agra ex empel pa utländsk a p ortostämp lar som pav isar brev s otillräck liga f rank ering .

Frank eringsav gif ten anteck nades ibland på brev en med sv art,  uppe i
övre vänstra hörnet . Ibland kan man finna särsk ilt intressanta brev som
ut visar de olika por tosatserna för delsträckorna pätecknade och samman-
räknade.

R eglerna f ör f rank otv äng v ar stränga i Sv erige.  Stoppades et t ofr an-
kerat eller et t ot illräck ligt fr ankerat brev i brevlåda fick brevet inte sändas
v idare.

! Enk el brev v ik t utgjordes i regel av 1 lod (13,3 gram) . Med Frank rik e
gällde specialregler.  Brev dit eller t ransitbrev v ia Frankrike belades med
dubbelt port o om v ik ten var över 1/2 lod.
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Portoavgift erna var i regel samma till som fr ån Sverige på samma
sträcka för helt frankerade försändelser . Liksom i andra länder sk if tade
portosatserna högst v äsen tligt beroende inte bara på vik ten utan fram för
allt på st räckan eller routen. Våra port otaxor ändrades ofta. Före våra
fr imärkens tid utgavs flera 10-tal olika svenska portotaxor . Portot till
kontinenten bestod i regel av tre avgifter - portot till H amburg (i 1853
års taxa 15 sk), Preussiskt eller Tyskt Förenings-Porto (3 ti ll 9 sk) och
andra främmande länders porto (ex. till Förenta Staterna via Bremen
15 + 9 + 30= 54 sk).

Under v apenp erioden ändrad es p ortosatserna lik aledes of ta . Porto taxor
eller supplement till dessa utkom 1859, 1860, 1862, 1864, 1865, 1867,
1869 och 1872. De längsta omfattade upp t ill SO-talet sidor. Från och med
1864-års tax a ändrades portosatserna så, att för ankommande ofrankerade
eller ot illräckligt frankerade försändelser fick mottagaren betala en högre
avgift et t st raf f porto som varierade högst väsentl igt och ökade un-
dan för undan fram till 1872-ärs taxa. Vissa taxor var samma för av-
gående brev som för ankommande ofrankerade brev, så t . ex. var N orge-
portot 1864 24 öre i vardera fallet . 1872 kostade et t enkelt brev till N orge
12 öre, medan st raffp ortot för ofrankerat brev var 25 öre.

Päteck ningar f ör of rank erade f örsändelser
»Lokalbrev» frän H amburg till Sverige hade i regel inga päteckningar .

Försändelser f rån and ra ut rik es orter som passerade H am burg f örsågs där
av p ostam terna m ed pask ri f t om lösenbelopp et, en stor bl& sif f ra i ad ress-

sidans m itt . Brevet befordrades sedan via det svenska postkontoret som
för tydlighetens skull upprepade siffran i mindre stil i adressidans övre
vänstra hörn. Siff ran talade om det belopp i Silbergroschen som det svenska
postkontoret fätt »förskjuta » ( = förskottera) till tidigare postt ransportö-
rer. Detta belopp omvandlat t ill svensk valuta, med tillägg för 5 sgr per
brevlod och ut taxerades sedan av mottagaren som lösenavgift . Det svenska
postkontoret satte på baksidan av brevet sin stämpel - om brevet t ran-
siterats genom Danmark var den rektangulär, och via Preussen hade stäm-
peln cirkelrund form.

Porto-
satse rna v ar
kompli-
ce rade

Mänga
portotaxor

In fö rande av
straff po rt o
för
lösenbrev

Oi llräckligt
ell er o f ran-
kerade
försände lser

Ankommande utländska brev decennierna närm ast f öre sk -banco-f ri-
m ärk sp erioden uppvisar of ta en päteck n ing m ed rödkr ita tvärsöver bre-
vets fr amsida med hela lösenbeloppet i Rdr och sk.bco. I andra fall måste
man omvandla de olika myntslagen till svenska mynt enligt följande:
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SK bco tid V apen/öre tid
1 Silber-groschen 3 sk .bco 9 öre
1 Engelsk penny 2 1/2 sk .bco 7 1/2 öre
1 H ambur ger-skilling 2 1/2 » » 7 öre
1 Li.ibsk skill ing 2 1/2 » » 7 »
1 D ansk RBS-skilling - 8 R undstycken 2 » R :mt

D ärt ill kom det svenska por tot 15 sk .bco resp 45 öre. Ankommande
brev med an teckn ingar »franko Stralsund», »franko Stet tin» eller »franko
H amburg» löstes med 15 sk .bco resp 45 öre, eftersom de var fr ankerade
till dessa städer .

A
Ex emp el på lösenbr ev med påteck ning av lösenbeloppet med rödk rita tiden
f öre 1855

• -.-
a . -

{f -<Ci, <« '
P i . GSZQ

Trevligt brev fr ån Kapstaden i Sydafr ika 1851 med en ovanlig k ron-
stämpel (1849- 1851) med ångaren Bosphorus till London sedan med
ordinarie post v ia H elsingborg t ill Stockholm. Brevet bär förutom en hel
del port oant eck ningar lösenpåsk riften 3 R d = Riksdaler i rödkrita, vilke t
är hitt ills högsta kända lösenbelopp för ofrankerat brev frän 1850-talet.
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Ex emp el på lösenbrev med påteck ning av lösenbeloppet under
sk bco-p erioden 18 5 5- 18 5 8

p... vu>f o r, l e i .,
- s%,

- z g
i l k zre.au

r

Obetalt brev från Torrevieja (Spanien) 4/4 1857 via Verviers-Coeln
11/4, H amburg 11/4, H elsingborg 17 /4 t ill Carlscrona med lösenpåteckning
1 Rdr. samt siff rorna 11 utvisande avgiften Spanien- H amburg i Silber-
groschen. Brevets svenska lösen utgjorde 5 Sgr. Summa 16 Sgr. = 48
sk .bco = 1 Rdr.
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Ex empel på lösenbrev med påteck ning av lösenbeloppet under
Vapen/öre perioden 1858- 72

...
0 . '8

\.
\ ' a
\

I I • ( , .
·g «. 2

..

G

Trevligt obetalt brev från Corfu (Grekland) 18/ 12 1860 sänt med tåg
Breslau- Berl in 24/ 12, sedan via H amburg 25/12, H elsingborg 27- 28/ 12
till Carlskrona 30/ 12. Brevet fick löses med 99 öre. Lösenstämpeln 6 jämte
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samma päteckni ngar omtala r lösensumman i H amburg 6 Silbergroschen.
Därt ill kom brevets svenska lösen 5 Silbergroschen. Summa 11 Sgr X kur -
sen 9 öre = Lösensumman 99 öre.

R ek f örsändelser belades ej med någon lösen, eftersom de alltid var till
fullo betalda i förväg.

K orrespondensen med eller v ia Frank rik e v ar f örhållandev is stor. D et
f ransk a och det sv ensk a postv erk et hade specialav tal . Var försändelsen
otillräckligt fr ankerad, gick hela frankeringen förlorad och mottagaren
fick betala helt nytt porto. Se intressant lösenbrev avbi ldat senare i upp-
satsen (sid . 133), där avsändaren fr ankerat med 10 st 10-centimes-märken
(avgiften för 1/ 2 lod). Motta garen fick lösa med 216 öre. Eftersom man
fick erlägga helt porto för 1/ 2 lod (senare för 7,5 gram) var det lätt att
göra fel. Post förvaltarna fick därför förhällningsorder att särskilt noga
kolla brevutväxlingen med Frank rike.

Aven i andra hänseenden hade man specialavtal med Frankrike - man
utv äx lade speciella lösenstämplar både under sk .bco - som under vapen/
öre-perioden. Mera därom senare.

Brev som obetalda skickades från Sverige och som av en eller annan
anledning ej blev utlösta av adressaterna, återkom belagda med lösen och
fick lösas av avsändaren. Sådana lösenbrev är ytt erl igt sällsynta under
skilling bco vapen/öre-perioden. I regel kunde ej eller ville ej avsän-
daren lösa dem, utan de sändes jämte en »reversal in duplo» till Post-
Kammar-Cont oret, som skrev ut en kvittens och lösenbeloppet avskrevs.

Lösenstäimplarna perioden 1843- 18 7 4
För att underlätta uttaxeringen av lösenbeloppet päslogs ibland för-

sändelserna lösenbeloppet med särskilda stämplar.

S tudiet av lösenstämplarn a är ett my ck et f ascinerande f ält, eftersom det
varit och ännu är ganska out forskat . Dels vet man inre alltid med säkerhet
när stämplarna togs i bruk, hur många av varje som tillverkades eller vem
som använde dem, dels har det enbart under mi t t forskni ngsarbete upp-
täckts ett 20-tal nya, tidigare okända och/eller i stämpelhandboken ut-
given av SFF ej angivna valörer eller typer.

V issa av de k ommande »fak ta» måste nog anses som hy poteser och alb
fakta om lösen-stämplarna kommer kanske aldr ig med säkerhet att kunna
fastslås. Orsaken är att många dokument fr ån denna t id ej längre finns

Avtalet med
Frankrike

Lösen-
stämplar
ur växlades
med
Frankrike

R et ur- brev

Lösen-
stäm plarna
an vändes
fö r att
underlä tta
lö sen-
ut taxeringen

Fakt a eller
hy po tese r
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Br ist pa
dokumen-
tation

Obet. brev
fri n
D an ma rk
1843- 1850

Obet . in-
hemska brev
med ängbät
eller diligens

bevarade eller kunnat äterfinna s d. v . s. handlingar som klart doku-
menterar bakgrunden eller omständigheten kr ing stämplarnas tillkomst.
Ej heller kan med säkerhet fastslås när de flesta av dem togs i bruk.

Indelning av lösenstämp larn a

Första periodens lösenstämp lar 1843 74 kan indelas i följand e stämp el-
typer :

I Stämplar för obetalda brev från eller via D anma rk 1843- 1850.
II Stämplar avsedda för obetalda inhemska brev, som ankom med dili-

gens eller ängb ät 1850- 1859.
I II Stämplar för utländska ofrankerade brev under sk.bco-perioden

1855- 1858.
IV Stämplar för utländska ofrankerade brev under vapen/öre-perioden.

I V år tidigaste k ända lösenstämpel togs i bruk år 1843 i H elsingborg.
Den har rek tan gul är ram i storleken 19 X 4 2 cm och har texten
»OBETALT FR. DAN N EMARK H B ORG», samt datumsiffror,
månadens namn i förkortning och de två sista siffrorna i år talet.
Stämpeln anger ej lösenbeloppet utan detta antecknades på brevet av
postfunktionä ren. Stämp eln är känd från sept . 1843 ti ll dee. 1850 och
är förmodligen den vanligaste av alla lösenstämp larna.

OBETALT FR.
DANNEMARK

HBORG 8 SEP43

Il Inrik es obetalda br ev som ank om med ångbåt eller diligens försågs
ibland med speciella lösenstimp lar . Sädana stämplar användes:

A. I Uddevalla för lösenbrev ängbätslinjerna Göteborg- Marstrand -
Uddevalla.
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B. I Stockholm för lösenbrev ankommande med ångbåt eller diligens.
C. I N orrköping.
D . Paängbätslinjen Stockholm- Westeräs.

Uddev allastämplarna

A. Uddev allastämplarna t illhör gruppen lösenstämplar av p riv at och/eller
halv of f iciell k arak tär. Den som är speciellt intresserad av omständig-
heterna kring stämplarnas tillkomst, angb ätstrafiken mellan Göteborg
och Uddevalla och handelshuset Thorburns historia hänvisas t ill den
utmärkta art ikelserien av civ .ing. Curt H aij om »Svensk Lösen» i
Svensk Filatelistisk T idskrift . H är skall endast lämnas en kort fattad
redogörelse.

I juni 1850 erhöll intressenterna i ängfar yget Th oril d, som gick mel-
lan Uddevalla och Göteborg Generalpoststyrelsens tillstånd att be-
fordra post mellan Göteborg, Marstrand och Uddevalla. Breven lades
i brevlåda ombord på fartyget och måste vara obetalda. De försågs
vid framkomsten med lösenstämplar som kvit to på att beloppet erl agts.
Avgiften halverades mellan fart ygsbolaget och postverket . Senare an-
vändes även andra fart yg, t . ex. ängfart yget »Uddevalla» för liknande
brevtransport er.

N ägot om
tillko msten

Typ I Olik a ty per av lösensti mp lar har anv i n ts pa denna sträck a. Un-
der 1850  användes en rektangulär stämpel 18X 29 mm med text
»Med AN GBÄT LOSEN 4 sk B:co». Ett brev fr än Göteb org
daterat 14/9 1850 har 4 :an ändrad t ill en 8:a. Brevet har be-
fordrats för dubbel porto sats.

Typ II Från och med 1851 användes en liknande stämpel i formatet
19 x 29 mm, med ti lläggstexten »UD .V.LA», datum och ärtal .

Typ II I Mellan åren  1852- 1860  användes en cirkelrund stämpel med
35 mm di ameter och texten »MED ÄN GBÄT UDDEVALLA
Lösen 4 sk :B:o, samt datum och årt al. D enna stämpel föränd-
rades efter hand så att under öre-perioden endast texten »MED
ÄN GBAT . . . Lösen»äterstod. N ägra exemp el där 4:an ändrad
t ill en 8:a är kända vid tyngre brev med dubbel portosats .

17
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De olika ty perna av »Uddevallastämplarna»

rMED ÅNGBÅT.
Lösen 4 sk B c.

MED ANG BÄT.'
Lösen 4 sk B:o./

DI Ad1851

1850
Typ I

1850
Typ II

1852- 58
Typ III a
Fas IA

1852- 58
D :o ifyllt
Fas IB

1852- 58
D :o ifyllt dat.
+ årtal. Fas IC

1852- 58
U tan datum
Fas ID
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1854- 58
Typ I II b
Fas II

1858- 59
D :o text »deb1tt»
Fas II I

1858- 59
Typ I II C

Fas III

1859- 60
Typ III d
Fas IV

Typ II I a är den utan jämförelse vanligaste av dessa tämplar. Typ I och
II är mycket sällsynta. De allra flesta brev med dessa Uddevalla-stämplar
är adresserade till firma Thorburn och Söner eller Riddaren och Majoren
M. Koch.

Typ I II d användes även att makulera frimärken. Troligtvis sattes fri-
märkena på »av gammal vana» innan breven stoppades i brevlådan, där
endast obetalda brev skulle stoppas. En möjlighet är att de sattes på i
Uddevalla av mottagaren som lösenavgift och stämplades upp. Ett brev
med en 4-skilling med stämpel typ II I b (använd efter 1/7 -58) samt ett
mindre antal brev med stämpeln typ II I d på 12 öre Vapenmärken är
kända.

I princip skulle stämplarna endast användas på brev på sträckan Göte-
borg Uddevalla men tv ä brev har päträf fats avsända f rän Sv inösund
till Uddevalla, varför det är troligt att lösenstämplar av denna typ an-
vänts för lösenbrev på andra sträckor till Uddevalla.
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B Lösenstämplarna i Stock holm

???%! ! i. I samband med införandet av enhetsporto i Sverige 1 juli 1855 började
ny a bestämm elser f ör lösen av obetalda brev att tillämpas. Alla brev
skulle vara fr imärkta om de inlämnats på posten eller stoppats i brevlåda.
Tusentals · brev fick därför kvarl igga på posten, tills man löste »den gor-
diska knuten» och är 1871 inf örde en straf f av gif t ( a viseringsavgift »)

Und antag på 6 öre f ör obetalda brev . Ett vikt igt undantag från denna regel utgjorde
brev som stoppats på diligensernas eller ångbåtarnas brevlådor. De kunde
vara ofrankerade. För sådana brev t ill Stockholm använde man särskilda
lösenstämplar av t re olika typer.

48 5

Typ I Typ II Typ III

Typ I Den första typen som användes ären 1855 1856 har cirkelform med
21 mm diameter och texten »STCKHL M 4 SK » samt datum och årtal.
Mest liknar den normalstämpel 16 men har också likhet med de vanliga
runda Stockholmsstämplarna - normalstämpel 10. P grund av sin likhet
med normalstämpel 10 har den säkerl igen förväxlats av samlare med den
vanliga Stockholmsstämpeln och få blivit lämnade till eftervärlden. Dess-
utom slogs den nog ganska sällan. Den korta användningstiden (juli 1855-
juli 1856) har resulterat i att den är synnerl igen sällsynt .

Typ II

Undantag

I juli 1856 ersat tes den av en intressant och tilltalande 8-kanti g stämpel
med höjden 32 mm och bredden 25 mm samt texten i stor stil 4 sk. och
därunder i mindre stil årtal, datum samt Stockholm. Trots att denna
stämpel är så iögonfallande och användes under två års tid har förvänans -
värt få brev ändå blivit bevarade. Breven är ofta särskilt intressant a ge-
nom päskrift av typen »per diligence», per »Sundsvall », »med ängbat
Blixten», »med ängbät fr än Ystad» o. s. v . Ett enda brev är känt frän är
1856 där stämpeln anv än ts som av gångsstämp el  - et t obetalt brev fr ån
Stockholm t ill D rags. Aktie Bolaget i N orrköping.

20



Den sista typen av Stockholmsstämplarna användes frän juli 1858 fr am Tv

till slutet av är 1859, alls ä något kort are tid än typ II ovan. Stämpeln
har cirkelform med 26 mm diameter och texten 12 öre, årtal, datum och
Stockholm. Samtliga kända brev har Stockholm som mottagarort . E tt
särskilt int ressant brev finns bevarat (se avbildningarna längre fram i
denna uppsats!) med två likadana stämplar för att markera dubbel lösen
= 24 öre för ett brev med två portosatser . Brev med tvä lösenstämplar
är mycket ovanliga och förekommer ibland där en stämpel felaktigt sla-
gits och senare korrigerats till rätt portosats. I något fall förekommer två
stämplar av olika typer för att markera t . ex. 1 1/2 port o. N u omtalade
brev är det enda kända där två likadana stämplar markerar dubbel porto-

sats.

C N orrk öp ings lösenstämp el

Liksom i Stockholm användes i N orrköping under en kort tid (förmod-
ligen und er 1858 1859) en speciell lösenstämpel, »12 öre», som post-
mästaren där t roligen själv lät t illverk a. End ast tvä brev fr än Stockholm
till N orrköping med denna stämpel är kända. Båda har ankommit med
ångbåt och det är därför tänkbart att den endast användes för ankom-
mande obetalda ångbåtsbrev fr ån Stockholm.

I2or
D W esterås-stämplarna

N yligen har det upptäckts tva olika primit iva lösenstämp lar pi obe-
talda ängb ätsb rev fr än Stockholm till Westerås. Förmodligen slogs dessa
stämplar vid ankomsten t ill Westeräs. Obetalda brev i andra riktningen
är kända, men de har då Stockholms lösenstämpel typ II . Stämplarna
var troligtvis endast i användning under 1857- 1858 och förekommer
på brev t ransport erade med ängbätar na »Aros» och »Westeräs».

Den första typen har en rektangulär ram storlek 9 X 36 mm och texten
»Lösen 4 sk :».

Den andra typen har en rektangulär ram storlek 16 X 32 mm och texten
»4 sk .».

Endast et t fåtal brev har tillvaratagits. Den förstnämnda typen är känd
på brev som transporterats både med »Aros» och »Westeräs», medan den
sistnämnda än så länge bara är känd på brev med »Aros».
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Typ I

Tabell nr I

Obet . f r. Sk + inrik es l ösenstämpla r

Ty p Valör Storlek
Obet. Dannemark 19 X 41 mm
Stockholm rund 4 sk 21 mm diam.
Stockholm 8-kant 4 sk 32 x 25 mm

Typ II

Känd mellan åren A nvänd i
Sept . 1843- dec. 1850 H elsingborg

1855- 1856 Stockholm

Stockholm rund 12 öre 26 mm diam.
Uddevalla I 4 sk 18- 29 mm
»» II 4 sk 19- 21 mm
» I ll a 4 sk 35 mm Fas I
» II Ib 4 sk » » II
» Ille 4 sk » » III
» II Id 4 sk » » IV
12 öre 12 öre 13 X 22 mm
Lösen 4 sk. 4 sk 9 X 36 mm
4 sk 4 sk 16 X 32 mm

1856- 1858 »

1858- 1859 »

1850 Uddevalla
1851 »

1852- 1858 »

1854- 1858 »
1858- 1859 »

1859- 1860 »

1859 N orrköping
1857 Westerä s (?)
1858 Westeräs (?)

I l l
T illver kning
och
användning

I II  Sk illingbanco-periodens lösenstämp lar (1855 1858) f ör f rån utlandet
ank ommande of rank erade f örsändelser

De under skillingperioden 1855- 1858 förekommande svenska lösen-
stämplarna på till Sverige ankommande obetalda brev slogs samtl iga i
Frankrike utom lägsta valören 15 sk (Lokalportot från H amburg) som
användes av det svenska postkontoret i H amburg.

Flera av de svenska-franska stämplarna har säkerl igen  tillv erkats i Sv e-
rg e  men inte alla - och  utv äx lats med Frank rike.  Vi fick i stället
franska stämplar i en som det verkar »besynnerlig» och enkel stil et t
slags siffror i decimer = tiondels Frs. De användes för brev till Frankrike
eller för svenska transitbrev genom Frankrike och slogs på försändelserna
vid de svenska utväxlingspostanstalterna i Stockholm, Ystad och H am-
burg. Dessa siffror skulle underlätta lösenuttaxeringen i Frankrike. Portot
till Frankrike var normalt 24 sk  (=  1 Fr) för 1/2 lod.  Stämpelby tet sk edde
redan i slutet av år 1854.
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Paris- Quiev rain
Den ambulerande postkupen mellan Paris och gränsstationen Quievrain

använde sig av de svenska stämplarna 24 sk ., 29 sk. , 34 sk ., 36 BO,
1 Rdr. 10 sk., 1 Rdr . 20 sk ., 1 Rdr. + 24 sk., 1 Rdr. 24 BO, och 2 Rdr.
6 sk. Alla dessa stämplar var säkerl igen inte i bruk från början t rolig t-
vis enbart 24 sk. och 1 Rdr 20 sk. eft ersom de övriga skiljer sig fr ån
dessa t re beträffande an tingen höjd ellan 15- 16 mm och längden frän 20
till 55 mm.

A nvändnings tid
I princip skulle man kunnat tänka sig, att alla stämplarna varit i bruk

under frimärksperioden 1/7 1855- 1/7 1858, men så är ingalunda fallet .

Två brev med stämpeln 24 sk och et t brev med avt rycket 1 Rdr. 20 sk.
har påträffats avstämplade så tidigt som i februari- mars 1855. Med
mycket stor sannolikhet togs dessa stämplar i bruk i Frankrike vid avtals-
tidens början 1/1 1855. De flesta av stämplarna är mycket sällsynt a (van-
ligast 24 sk ., och 1 Rdr.) och har bara påt räffats i enstaka exemplar . Därför
är det f . n . omöjligt att pävisa anv ändn ingstidens längd.

Stämplarn a 24 sk., 36° B och 1 Rdr. var i bruk efter 1/7 1858. Den
förstnämnda så sent som i december 1858. Sen användning är inte allt för
ovanlig et t 15-tal avtr yck är kända. I regel då med päteckningen 72
eller i kombination med lösenstämpeln 72 öre.

Flera stämplar i bruk
För dessa stämplar liksom för alla lösenstämplarna gäller att avtrycken

ofta är ganska suddiga. Därför verkar det för ögat som om av ett par
av stämpeltyperna, 15 sk . och 24 sk., flera stämplar varit i bruk. Sned
päslagnin g kan emellert id lätt ge ett int ryck av at t avt rycket skiljer sig
fr ån tidigare kända.

Dubbla pätry ck
Ett 15-tal försändelser är kända med dubbla pätry ck . Sädana förekom-

mer av t re slag.
a. Samma stämpel har slagits två gånger
b. Olika stämplar har slagits för t . ex. dubbel portosats.
c. Två olika stämplar har slagits efter valutareformen 1/7 -58.

Ett par a v
stämplarna
användes
frän 1/ 1 1855

Sen använd-
ming

O lika slag
av d ubbla
pätry ck
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a. På två int ressanta brev fr ån Indien har avt rycket för tydlighetens skull
använts två gånger på samma brev. Det ena brevet har varit under-
frankerat med frimärken (dessa har blötts av Se under kapitlet av-

bildade brev !). Tydligen har portot bara räckt till I talien.
Stämpeln 1 Rdr. 20 sk . = 68 sk ., d . v . s. dubb la portosatsen frän

It alien. Det andra brevet har även det varit under-fr ankerat (utan fr i-
märken brevet avbildat). Först har man taxerat felande porto t ill
24 sk. men korrigerat t ill 36 sk., varför brevet har avtryck av stämpeln
24 sk ., som därefter makulerats med stämpeln 36s Bco. För tydlighets
skull har man sedan slagit stämpeln en gång t ill.

Portosatsen
I R d r 24 sk.

b. Ett brev fr ån Paris till Uddevalla har stämpeln 1 Rdr . överkorsad +
stämpeln 24 sk. Brevet hade tydligen en vikt under 1/2 lod och portot
korrigerades.

För brev med portosatsen 1 1 /2 lod gällde portot 72 sk = 3 porto-
satser. N ågon sådan stämpel fannns tydligen inte från början, utan man
kombinerade stämp larna 1 Rdr. och 24 sk. En brevfr amsida och et t
brev är kända (brevet avbildat). Båda försändelserna är från 1857. Tyd-
ligen var portosatsen ej alltför ovanlig. Min hypotes är därför, att man
till slut lät t illverka en stämpel, och den fick i stort samma utseende
som stämpeln 36° BO.

c. Ett mindre antal brev är kända med stämpelkombinationen 24 sk . och
72 öre. De är alla från tiden 1/7- 31/12 1858. Avtrycket 24 sk. har
slagits i Frankrike och korrigeringen skedde med stämpeln 72 öre, som
slogs i Stockholm.

Tablå II Sk -stämplarna 1855- 1858

V alör Storlek K i nd mellan ären
15 sk. 15 X 28 mm - 1855- 1858
24 sk. 15 X 21 » 1855- 1858
29 sk . 15 x 21 » - 1857- 1859
34 sk . 15 Xx21 » 1 857
36° BO 16 X 42 » 1 857 1858
1 Rdr. 16 X 24 » - 1856- 1858
1 Rdr. 10 sk. 16 X 38 » - 1858
1 Rdr. 20 sk. 16 X 38 » 1855- 1856
68 26X 30 » - 1859
1 Rdr.+24 sk. 16 X 45 » (ca) - 1857
1 Rdr. 24 BO 16 X 55 » - 1858
2 Rdr. 6 sk . 16 X 40 » - 1856-

N y upp täck t

Upptäckt 1970
Upptäckt 1970

Upptäckt 1972
Upptäckt 1970
Upptäckt 1971
Upptäckt 1970
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De svenska sk-lösenstämplar na

1 #.
/Skaf

/Se#
%#%l#4.ct
1t$%3

IV Stämplar f ör utländska of rankerade brev under vapen/öre perioden

Under vapen/öre perioden fr am ti ll lösenfrimärkenas införande i vår t
land 1/ 1 1874 påträffar man en mängd olika lösenstämplar på försän-
delser t ill eller via Sverige. Stämpeln 56, som slogs i Frankrike, före-
kommer t. o. m. efter denna tidpunk t . Lösenfrimärken äsat tes då dessa
brev på baksidan men har i så gott som samtl iga fall klippts bort igen.

Stämplarna förekommer i en mängd olika storlekar, stilar ter och utfö-
randen men kan i stort indelas i två huvudgrupper :
A Stämplar med siffror + ordet öre eller Rdr + öre.
B Enbart siffror (ibland med punkt efter siff rorna).

E n m ängd
olika lösen-
stäm pla r
användes
unde r
v apenlö re
perioden

I ndeln ing
i t v å
huvud .
g ru ppe r
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D e fr anska lösenstämplarna

2 q 6 G 10 (0•
3 4 I 11 ({ 15 I)

i 8 i 12 (q i
Tablå över de v id J c svenska ut vä x l ing spo stko nto ren anv ända
fr anska stämplarn a, utvisande lösenbelopp i dec imer av fr ancs.

IV A Stämp lar med sif f ror och bok st v er »öre»-ty p

Samtliga stämplar av denna ty p har uteslutande använts i Sv erige. H öj-
den på siff rorna varierar fr ån 10 mm till 16,5 mm och för öre från
5,5- 8 mm, och stilarterna växlar mellan skrivstil, gro tesk och antikva
( se tabell II I) .

Stämplar
anskaffas

H elsingborg

I november 1858 erhöll p ostmästaren i H elsingborg tillstånd av Gene-
ralpoststyrelsen at t få avskriva kostnader för lösenstämplarna 18 öre,
36 öre och 42 öre, vilka han lå t it anskaffa . D e hade då troligtvis varit
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i bruk sedan valutareformen 1/ 7 -58. H an hänvisade till liknande stämp -
lar som var i bruk i Stockholm. Senare anskaffades även stämplarna 17 öre,
25 öre och 45 öre. N är dessa börjat användas vet man ej med säkerhet .
Vid kontroll av vilka stämplar som var i bruk 1869 på hösten redovisade
H elsingborg avtryck av stämplarna 25 öre och 45 öre. Troligtvis an-
skaffades stämplarna 17 öre och 25 öre 1865, då portona till och fr ån
Danmark ändrades. Stämpeln 45 öre hade förmodligen varit i bruk långt
tidigare.

Under tiden oktober 1858 t ill januari 1859 användes röd färg för at t
varna för den epedemi som under denna tid härjade på västkusten. Sex
brev med sädana »cholera-stämplar» har bevarats till eftervärlden
vardera tre med stämpla rna 36 öre resp. 42 öre. Två av dessa brev är
transitbrev till Finland . Inalles har jag bland drygt 1.600 registrerade brev
endast funnit fem transitbrev . Samtl iga till Finland med lösenstämpeln
36 öre och finska lösenpåteckningar.

Et t intressant brev fr ån Köpenhamn till H almstad uppvisar de två
stämplarna 17 öre och 25 öre. Stämplarna har slagits under den tid när-
hetsportot från vissa danska orter till närl iggande svenska städer (Orestad)
var 12 öre. Lösena vgif ter för sådana ofrankerade brev var 17 öre. För
sträckan Köpenhamn- H almstad gällde inget närhetsporto utan lösenav-
giften var 25 öre. Posttjänstemannen rättade till sit t misstag med 25 öres-
stämpeln men glömde makulera den tidigare 17 öre-stämpeln.

Färgade
stäm plar

T ransi tbrev

Brev med
två lösen-
stä mpla r

H elsingborgsstämpl arna

17 0» 25ore
5 42oref5ore

Vanligast av dessa stämplar är 36 öre - ovanligast 17 öre.

Stockholm

I Stockholm använ des följande stämplar av öre-typ : 30 öre, 45 öre, } ;
60 öre, 63 öre, 72 6re, 90 öre och 1 Rdr. 8 6re. Det finns tvä nägot olika ""d u>
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Oi llräckligt
fr ankerade
brev

typer av 45 öre-stämpeln. Den användes i Stockholm resp . i H elsingborg.
Troligtvis togs de första i bruk redan 1/7 1858. H itintills har pätr yck frän
detta år endast påträffats för 45 öre, 63 öre, 72 öre och 1 Rdr. 8 öre.

Särskilt intressant av dessa stämplar är valören 30 öre. D en är känd
i et t exemplar på et t otillräckligt frankerat brev med den i och för sig ej
så ovanliga stämpeln OBETALDT, + ett finskt 10 kop frimä rke = portot

0BETALI' T
för franko grä nsen.  O tillräck ligt f rimärk ta f örsändelser f ran utlandet i
k ombination med lösenstämplar är my ck et ovanliga.  (Brevet avbi ldat) .

Ett liknande brev från H elsingfors t ill Stockholm med 1 1/2 por to och
2 st 10 kop-fr imärken + stämpeln FR .GR. finns också avbildat senare i
uppsatsen, jämte et t brev med lösenstämpeln 63 öre på et t otillräck ligt
fr ankerat brev fr ån It alien. Dett a brev uppvisar dessutom en mycket in-
tressant flora på t ransitstämp lar.

72 öre-stämpeln förekom under t iden i et t 10-tal fall tillsammans med
den i Frankrike slagna stämpeln 24 sk, vilket t idigare omnämnt s.

Stockholmsstämplarna

3 (l 0» 5%.7la».
%MM% lie»sos. '5.

Dessa stämplar användes i Stockholm. Vanligast är stämp larna 45 öre
och 63 öre, ovanligast förutom 30 öre är 1 Rdr. 8 öre.

Södra Stambanan

1969 upptäcktes en ny stämpel, något högre än de övriga i upprätt-
stående, grotesk st il i valören 25 öre. Den var olika alla de andra öre-
stämp larna. Förklaringen fanns i redovisningshandlingarna frän stämpel-
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inventer ingen i september 1869. Där finns ett avt ryck av stämpeln, vilken
var i bruk på Södra Sta mbanan , PKXP N :r 2. Troligtvis användes den
under mycket kort tid .

95
PKX P N :r 7 N ED

En liknande stämpel av samma valör, antikva stil, i mått en 10 X 24 mm
den minsta av alla öre-stämplarna har påträffats på försändelser fr ån
N orge t ill Västsverige. Den torde bara ha använts från 1872 - dä st raff-
avgiften 25 öre infördes för norska brev en kort t id framöver .

25re
Stämpelstansar

På postmuseum finns bevarat stämp elstansar för valörerna 63 öre, 1 Rdr
8 öre samt två nya typer 25 öre och 40 öre. Var dessa senare använts är
omöjligt att fastställa f. n . eftersom någon dokumentation ej påträffats
varifr ån de insänts och något brev ej heller kommit fr am med dessa av-
t ryck.

56 öre, 1 R dr. JO öre och 1 R dr. 20 öre

De i stämpelhandboken tidigare redovisade lösenstämplarna 56 öre,
1 Rdr. 10 öre och 1 Rdr . 20 öre torde ej existera. Troligtvis har en för-
växling skett med stämplarna 56, 1 Rdr . 10 sk och 1 Rdr. 20 sk. N ågot
brev med dessa stämplar har givetvis ej påträffats. För vidareforskningen
är det viktigt, att den som innehar något av dessa avt ryck sätter sig i för-
bindelse med författaren.

Tvivelaktiga
uppg ifter
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Tablå I ll »öre»-stämp larna

V alör Storlek K änd mellan åren A nv änd i N y upp täck t
17 öre 14 + 6,5 mm - 1867- H elsingborg Upptäckt 1970
18 öre 14 + 6 mm 1 861- 1865 H elsingborg
25 öre 14 + 8 mm - 1866 1867 H elsingborg
25 öre 16,5 + 6,5 mm 1869- PKXP N :r 2 Upptäckt 1970
25 öre 10 + 6 mm 1872- 1873 PKX P N :r 7 N ED Upptäckt 1970
30 öre 15+ 6 mm 1 863 Stockholm Upptäckt 1970
36 öre 15 + 7 mm 1858- 1865 H elsingborg
36 öre röd 15 + 7 mm okt . 1858j an. 1859 » Upptäckt 1970
42 öre 13 + 5,5 mm 1858 1864 »
42 öre röd 15 + 8 mm ok t. 1858j an. 1859 » Upptäckt 1970
45 öre 15 + 5,5 mm 1858- 1870 Stockholm
45 öre 15 + 8 mm - 1869- H elsingborg
60 öre 15 + 7 mm 1859 1870 Stockholm
63 öre 14,5 + 6,5 mm 1858 1866- »
72 öre 14 + 6 mm 1858 1865- »
90 öre 16 + 7 mm 1859 1865- »
1 Rdr 8 öre 16 + 6 mm 1858- 1859 »

IV B. Stämp lar med enbart sif f ror (»sif f erty p »)

De stämplar som använts av denna typ har använts ant ingen i Frankrike
eller Sverige. Två stämplar med valörbeteckningen 25 resp. 32 har förmod-
ligen slagits utomlands (i Danmark resp. USA) men då denna avgift be-
lastats mott agaren som lösen medtages de i denna uppsats.

S torlek arna och stilarterna på sif f rorna v arierar högst bety dligt, framför
allt på de i Sverige använda stämplarna. En del är upprättstående, andra
lutande. Det finns mager och fet st il. H öjden på siffrorna varierar fr ån ca
11 mm t ill 26 mm.

Frankrike-
utbytet

Frankr ik e

D en svenske postdirektören H ellberg vid det Svenska Postkontoret i
H amburg som var en fl it ig skribent anför i en artikel »Arkiv i Post-
väsendet, del II »: »Obetalda bref från eller via Frank rik e förses redan der,
å adressidan, med stämp lar af medelstora siffror i svart , utmärkande
bref vets svenska lösen i öre (72, 87, 102, 108, 116 eller multiplar deraf) .»
Art ikeln är skr iven i maj 1860. Det kan alltså fastslås att Sverige fort satte
utbytet av stämplar efter myntreformen 1/7 -58. I Frankrike användes
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dock en del av de gamla skillingstämp larna ända till i början av januari
1859. Ett enda brev fr ån september 1858 är känt med stämpeln 216.
De flesta av de övriga stämplarn a tycks först ha tagits i bruk i börj an av
1859 eller senare.

Följande stämplar har i Frankrike använts för ofr ankerade eller ofull-
ständigt fr ankerade brev till Sverige:

a storlek 11- 12 mm höga 72, 87, 102, 108, 116, 144, 204, 216 och 232.
b storlek 18 mm höga 56 och 112
c storlek 26 mm stämpeln 26

a. Stämplar av det lilla f ormatet

7%87 402 408#A6 R
40 94 9/6

35 5 2
Genom att avtrycken vid slagningen ofta blir suddiga (glider), är det Oga, bedrar

svårt att avgöra, om det existerat mer än en stämpel av varje sort under
den tidsperiod stämp eltypen använts. För ögat verkar avtrycken ofta oli-
ka, grövre eller smalare, slängar uppstår, bågar verkar räta o. s. v . (se
avbildningar ovan de är tämligen exakt kopierade). Det är därför inte
osannolikt att ögat bedrar och att bara en stämpel av varje valör funnits.
Av 216 och 232 torde emellertid två olika typer ha använts. Stämplarna
72 och 144 var i bruk under minst 10 års t id . På grund av fl it ig användning
kan därför nya stämplar ha måst t illverkas efter några år . Beträffande just
dessa två stämp lar kan också nämnas, att det verkar som om Stockholm
också använde dessa stämplar . Med säkerhet har det dock ej kunn at doknu-
menterats. Klart är emellertid att Stockholm hade en stämpel 108 för de
ofrankerade Englandsbreven. Den är emellertid väsentl igt störr e än den
fr anska.
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Porto-
ändringen
1868

b. Stämplar av det stora f ormatet

I samband med portosänknin gar 1868 till 42 öre mellan Sverige- Frank-
rike började också de nya stämp larna 56 för enkelt lösenstraffporto och
112 för dubbelt porto att tas i bruk. Stämplarna påminner mycket om den
typ som användes i Stockholm och det är int e otroligt att de tillverkades
i Sverige i likhet med övriga stämplar och utväxlades med Frankrike och
där slogs pa postkupesträckan Pari s- Quievrain.

5%i 1BZ
c. Stämpeln 72/26

I sti mpelhandbok en f inns stämpeln 72/26 upp tagen.

P;;"E," N ägon sädan kombination var inte känd av nu akti va stämp elsamlare
förr än hösten 1970, dä et t sådant lösenbrev dök upp . (Sedan dess har
ytt erl igare ett brev päträffat s.) Man trodde, at t uppgiften avsåg kom-
binationen 24 SK/72 (öre) och at t en förväxling skett mellan 26 och 24.
Så var emellert id inte fallet . Däremot tycks en annan förväxling sket t .
Båda breven har den vanliga stämpeln 72 och avtrycket 26 överstruket,
vilket tyder på att stämpeln 26 först slagits av misstag och sedan maku-
lerats. Tr oligtvis har även andra postverk utväxlat lösenstämplar med
Frankrike och det är en sådan stämpel, avsedd för ett annat land, som
använts.
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d. Stämpel 68

Under tryckningen av detta manus har en ny lösenstämpel »dykt upp .
Ett brev fr ån Alexandria till Arendal (N orge tillhörde Sverige) i januari
1859 har pa sträckan Paris- Quievrain försetts med stämpeln 68 = 68
sk = 204 öre, vilket var regulära portosatsen Alexandria- Sverige (el.
N orge). T roligtvis hade man int e stämpeln 204 tillhands utan använde
skillingvalören i stället . J fr brev och portosatser sidan 74 !

Av de »franska» stämplarn a förekommer bara stämpeln 56 i annan färg
än svart . Ett 10-tal brev samtl iga adresserade till firma Olof Wijk i Göte-
borg har grönaktiga avt ryck ib l and med en dragning åt blåviolett .

O tillräck ligt f rimärk ta f örsi ndelser
Fem brev från denna tid, ot illräckligt fr imärkta och med »franska»

lösenstämplar är kända. Det gäller tre brev med franska fr imärken, ett
brev från Ceylon och ett brev från Portugal, som transiterat Frankrike
(två av breven finns avbildade) .

I portotaxan frän 1/1 1859 heter det : »Bref ti ll Frankrike böra förses
med portot fullt motsvarande värde deraf, enär sålunda ofullständigt
frankerade bref behand las som obetaldte och fulla portot för desamma
adressaterne affordras». Det betyder att mottagaren inte fick t illgodo-
räkna sig något av värdet för fr imärkningen vid lösens erläggande. Denna
regel gällde i båda riktningarna.

Dubbla stämpelav try ck
Brev med dubbla stämpelavtr yck är sällsynta. Förutom två av de nyss

omnämnda och avbildade breven finns endast ett par stycken kända. I
samtl iga fall gäller det felaktig bedömning av antalet portosatser (brevets
vikt) som korrigerats.

Förv äx ling
Den i stämpelhandboken omnämnda stämpeln 212 torde inte existera

utan vara en förväxling med stämpeln 112.

Färgade
stämpel-
avtryck

Portotax an
1859

Stock holm
D e i Sv erige anv ända lösen-sif f erstämplarna slogs f örm odligen alla i

Stock holm . Typerna varierar väsentl igt . T ill storleken är de större än den
mindre »franska» serien och påminner oftast om stämplarna 56 och 112.
Tre av stämplarna (34., 35. och 54.) har en punkt efter siffrorna och an-
vändes vid Stockholm K. K . för ofrankerade brev, som ankom med ångbåt
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fr ån utl andet . Stämpeln 25. har även den en punkt men det är oklart om
den använts i Stockholm eller H elsingborg. Denna oklarhet gäller också
stämpeln 36. D äremot har stämplarna 81, 99 och 108 säkerl igen enbart
slagits i Stockholm.

8i I
Stämplarna 72 och 144 kan parallell t med användningen på st räckan

P aris Q uievrain ocksä ha brukats i Stockholm. N ågra försändelser med
dessa stämplar, som inte passerat P aris eller om Par is-stämpel saknas
kan ha passerat P aris, har ej regist rerats.

7 144
Ov anliga stämplar

Förutom stämpeln 108 är alla de andra av dessa lösenstämp lar mycket
ovanliga . Stämp eln 81 är bara känd i et t exemplar, et t ryskt brev i Post -
museums ägo.

Brev med otill räckligt frimärkta försändelser och dessa stämplar är ej
kända, ej heller brev med dubbla eller färgade pätr yck.

I Postmuseum finns stämpelstansar för 36., 54. och 25. bevarade och
kan beskådas av intresserade.
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Tabla I V »Sif f er»-stämpla ra
Valör H öjd K änd m ellan åren A nv änd i N y upp täck t

25. 15 mm - 1866 Stockholm?

25 13 » 1 866- H elsingborg? Upptäckt 1970

32 11 » - 1873 Grenna? Upptäckt 1970

34. 16 » 1865- 67- Stockholm KK

35. 16 » 1868- 69- Stockholm KK

36 16 » 1864- 65 Stockholm?

54. 17 - 1867- 70 Stockholm KK

56 18 » 1868- 75 Frankrike

72 11 » 1 860 Stockholm

72 11 » 1858- 68 Frankrike

72/26 26 » 1 860 Frankrike Äterupptäckt 1970

81 17 » 1 868 Stockholm Upptäckt hösten 1971

87 11 » 1 862- 63- Frankrike Upptäckt 1970

99 17 1 865- Stockholm Upptäckt hösten 1971

102 11 » 1859- 63 Frankrike Upptäckt 1970

108 11 » - 1860- Frankrike Upptäck t 1970

108 14 » 1858- 65- Stockholm

112 18 » 1868- 71- Frankr ike

116 11 » 1 864 66- Frankrike Upptäckt hösten 1971

144 11 » - 1860- Stockholm

144 11 » 1858- 68 Frankrike

204 11 » 1 860 62- Frankrike

216 (2 ol) 11,5 mm 1858- 68 Frankrike

232 (2 ol) 11,5 » 18616 6 Frankrike (ej handboken)

25 3 2
Dansk stpl ? USA stp l?

Utländsk a stämplar?
T vå lösenstämplar på brev till Sverige: en 13 mm hög stämpel med

ganska feta siffror samt en litet mindre också upprättstående stämpel med
11 mm höjd har påträffats i vardera ett exemplar på brev fr ån Danmark
till Falkenberg resp . från U SA till Grenna. Stämpeln 25 är troligtvis
dansk men den kan också ha slagits med hjälp av en provisorisk stämpel
i H elsingborg . Lösenavgiften 25 öre är riktig.
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Det andra brevet är et t ofullständigt frimärkt brev fr ån Saint Paul för-
sett med stämp eln »insufficiently paid» + lösenpäteckningen »Lösen 32
öre». Dessutom syns siffran 4, vilket också torde vara det felande portot
i cents. Stämpeln 32 motsvarar det felande portot i öre och kan ha »fab-
ricerats» och använts i Grenna.

Förv äxli ng
Den i stämpelhandboken upptagna stämpeln 90 torde vara en förväx-

ling med den tidigare omnämnda stämpeln 90 öre.

Värde f ull hjälp i f orsk ningsarbetet
Under det forskningsarbete som ligger till grund för denna uppsats

har jag fått  stor hjälp av Postmuseum,  som bidragit med studielitteratur .
Som underlag har också legat drygt 1.600 regist rerade brev, som jag fått
låna eller fått uppgifter om av  en mängd f ramstående samlare och f ila-
telis ter.  Ti ll alla vill jag r ikta  ett v arm t tack  och särskilt nämna Gustaf
Douglas, Rune Gustafsson, Curt H aij, Arthur N yström, Arne Olsson,
Peter Pluntky, Karl-Erik Stenberg och Filip Tillman i Stockholm, Erland
Brand, Ture H eed och Allan Samuelsson i Göteborg, H olger Olsson i
Jönköping, H arry st a dt i Bergkvara och Sigurd Ringström i Trelleborg.

Vidaref orsk ning
A rbetet med lösenstämplarna 1843 1874 har varit my ck et stim ule-

rande.  En hel del felaktigheter och stora luckor har funnits i tidigare lit te-
ratur på området . Under arbetets gång har åtskilliga nya stämplar och
stämpeltyper som t idigare ej varit kända eller redovisats - upptäckts.

Det är  in te alls otänk bart at t y tterligare ty per och valörer kan dy ka upp,
eftersom intresset för dessa stämplar och lösenförsändelser päta gligt ökat
de senaste åren. J ag vädjar därför till alla som har eller får tag i sådana -
eller överhuvudtaget brev med lösenstämplar - at t ta kontakt med under-
tecknad, så att forskningen kan fortsätta och många av de ovissa frågorna
klarläggas. Varje brev med lösenstämplar kan genom stämpelns utseende,
transitstämplar och färdväg hjälpa till att lösa dessa »mysterier» och ge
värdefull dokumentation åt kommande samlare.

Litteraturf örteck i n g
D iverse portotaxor frän 1600-talet t. o. m. 1817 års taxa
Postporto + Taxa för U trikes Brefväxlingen åren :

1824, 1833, 1848, 1853, 1 /1 1859, 1864, 1865, 1867, 1869 och 1872
Supplement till portotaxorn a 1860, 1862 och 1865
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Utrikes Brefporto och Telegramtaxa 1869
Svensk Författningssamling 1855
Finlands Allmänna Författning III del 1817- 1820
Ol ika postcirkulär fr än 1800-talet
Arkiv i Postväsendet del II
Post- och Inrikestidningar
Svenska Postens H istoria 1936
H andbok över Svenska Post- och Makuleringsstämplar 1685- 1951

(SFF)
Priskatalog över Svenska Post- och Makulering sstämp lar 1971 (SFF)
Specialkatalog över Sveriges Frimärken och H elsaker 1972 (SFF)
Curt H aij : »Svensk Lösen» - en art ikelserie i SFT 1969/71
L. Zilliacus: »Det gula Posthornet»
Postdir . H ellberg: »Svenska Postkontorets i H amburg vördsamma Pro-

memoria om Sveriges utländska Postgång: N ågra ord till Allmänheten»
(sept . 1862)

H ans H ubner : »Die Schwedische Post in Schleswig-H olstein und Pom-
mern»

Walter Kindermann : »Zurn Schwedischen Postamt »
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1843- 1850
Tidigast kända avstämpling 8/9 1843 med vår första och vanligaste

lösenstämpel utan valör . Lösenbeloppet angavs med rödkrita eller med
bläck på adressidan (i det ta fall »9 S» = 9 sk.bco.)

Stämpeldata
Användningsort H elsingborg
Användningstid 1843- 1850
Tidigaste registrerade avstämp ling 8/9 1843
Senaste registrerade avstämpling 9/12 1850
Sällsynthetsgrad stpl. R 1
Avsändningsländer i frekvensordning: D anmark och Tyskland.

Vanligaste a vsändningsort
Vanligaste adressort
Vanligaste adressat

H amburg
Göteborg
M.W. Rhedin

Känd med portosatspåteckningar fr ån 9 till 68 sk.bco. Det verkar som
om ytterligare en stämpel med något mindre bokstäver på översta raden
tagits i bruk omkring år 1845.
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1850
Skeppsbrev med S/S T H ORILD från Marstrand 8/9 1850 till Uddevalla.

Stämpeldata

Användningstid
Tidigaste registrerade avstämpling
Senaste registrerade avstämpling
Sällsynthetsgrad stpl.

1850
14/7 1850
8/9 1850
RS

Denna första typ av Uddevallastämplarna användes endast för brev
befordrade med S S Th orild fr ån Göteborg t ill Uddevalla år 1850. Ett
int ressant brev, där stämpeln använts för dubbelt port o finns avbildat
på nästa sida. 4 :an är ändrad till en åtta och en tvåa finns antecknad på
brevet för att ange den dubbla portosatsen.
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1850
Brev fr ån Göteborg till Uddevalla 14/7 1850. Brevet har en 2:a i bläck-

skrift utvisande den dubbla portosatsen. 4 :an har ändrats i stämpeln till
en 8 :a. Av de senare runda Uddevallastämp larna finns också några brev
kända, där en 4:a ändrats till en 8:a för den dubbla portosatsen.

Enligt bestämmelserna skulle breven postas ombord på båten, där en
särskild brevlåda fanns uppsatt . Breven skulle vara ofrankerade. Post-
mästaren i Uddevalla hade nyckeln till lådan. Vid fr amkomsten försågs
breven med lösenstämpeln som kvitto att betalningen erlagts. Posten och
ägarna av båten delade avgiften lika.
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1851
T idigast kända avstämp lingen av den andra typen av U ddevalla

4-kantstämplarna. Avsänt fr ån Göteborg 1/6 1851 til l U ddevalla per

S/S T hor ild .

Stämp eldata

An vändningst id
T idigaste registrerade avstämplingen
Senaste regsit rerade avstämplingen
S l lsynth etsgrad stpl .

1851
1/6 1851
13/11 1851
R 5

Samtl iga registrerade brev är ad resserade t ill Major M . Koch i U dde-

valla .
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1852- 1860 (alla runda typer)

Fas I A
Brev med Uddevalla stämp eltyp III , Fas I med full datering och årtal

samt text från Göteborg 4/8 1853 till Uddevalla.

Stämpeldata
Användningsort
Användningstid (samtl. runda typer)
Tid igaste registrerade avstämpling
Senaste registrerade avstämpling
Sällsynthetsgra d stpl .

Uddevalla
1852- 1860
10/6 1852
19/ 11 1860
R l

Uddevallastämplarna genomgick flera stadier i utvecklingen mot öre-
perioden, vilket fr amgår av följande brev . N ågra brev är kända med
dubbel portosats, där 4:an ändrats till en 8:a (se nästa sida). Stämpeln
fas IV är känd på några brev med 12 öre Vapen samt på lösa frimärken
av 12 och 5 öre vapen. Fas II är känd i et t fall på ett brev med 4 skill.
bco-fr imärke, på en brevfr amsida med et t 5 öre Vapen-märke på ett löst
8 skill. bco-fr imärke.

Vanligaste avsändningsorten är Göteborg och Marstr and. T a brev
kommer fr ån Svinösund. H ur har de transport erats? N ästan alla brev äro
adresserade antingen t ill W. Thorburn och Söner eller till Major M. Koch.
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1852- 1856
Fas I A

Brev fr ån Göteborg 27/5 1853 till Uddevalla med stämpel Fas 1 hel
dater ing men 4 :an har ändrats till en 8:a dubbelt port o. Sällsynthets-
beteckningen R4.
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1852- 1858
Fas I B

Brev avsänt från Göteborg 27/11 1852med första typen av Uddevalla-
lösenstämplarna av rund typ t ill Uddevalla med ifyllt datum, Brev med
ifyllt datum, ifyll t årtal eller utan datum är nästa lika vanliga brev i Fas I.

46



r
'  , t «

/

Konossementet t ill föregående sidas brev undert ecknat av kap tenen på
bäten »U ddevalla» H jerta .

Konossement et v isar at t herr R undberg i Göteborg sänt en tunna med
41 bouteiller Win och Porter t ill Major M . Koch i U ddevalla .
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1854- 1858

Fas II
Brev fr ån Göteborg 11/11 1857 till Uddevalla med lösenstämpeln typ III
utan Uddevalla, datum och årtal. Denna fas i utvecklingen uppträder

huvudsakligen åren 1856- 1858 och är ganska vanlig.
Sällsynthetsgra d R2.
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1855- 1858
Fas II

Det enda kända brevet med en 4 skilling stämplad med Uddevalla-
stämpel. Brevet är avsänt fr ån Göteborg 7/7 1858 och borde varit försett
med ett 12 öre vapenmärke om fr imärkt (försändelserna skulle ju dock
vara ofr ankerade om de lades på bätens brevläda).
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1858- 1859
Fas II I

Brev fr ån Göteborg 17/8 1859 till Uddevalla med stämpeln Fas I II -
utan Uddevalla, datum och årt al och utan »4» och »bco». Denna stämpel
är den ovanligaste på skalan och förekommer under 1858- 1859. Säll-
synt hetsgrad R3.
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1858- 1859
Fas I II

Brev från Göteborg 2/ 10 1858 med stämpel i Fas I II utan Uddevalla
datum, årt al, »4» och »bco» men med handskriven notering i mitten
» deb i tt». 3 brev av dett a slag är registrerade.
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1859- 1860
Fas IV

Brev med 12 öre Vapen och lösenstärnpeln fas IV (utan Uddevalla, da-
tum, årt a l och 4 sk bco.) a vsä nt från Göteborg 10/ 8 1860 t ill Uddevalla .
D enna sista typ av de runda Uddevallastämplarna är känd åren 1859-
1860 och är ganska ovanlig - beteckningen R 3. Den förekommer även
sparsamt på lösa fr imärken av 5 och 12 öre/Vapen .
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1855/56
Tidigast kända avstämpling med 1 :a typen av Stockholms lösenstämplar .

Brevet är avsänt från Calmar me d »Motala».

S tämpeldata

Användningstid
Tidigaste registrerade avstäm pling
Senaste registrerade avstämpling
Sällsynthetsgrad stpl.

1855- 1856
4/8 1855
13/7 1856
R4
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1856- 1858
Mycket vackert brev t ill Gustafsbergs Porslinsfabriker i juli 1856.

Denna stämpel anses vara den vackraste och mest dekorativa av a lla
lösenstämplarna.

Stämpeldata
Användningsort
Använd ningstid
Tidigaste registrerade avstämpling
Senaste registrerade avstämpling
Sällsyn thetsgrad stpl .

Stockholm
1856- 1858
17/7 1856
10/6 1858
R2

Samtl iga brev utom ett (vilket avbildas på nästa sida) har gått till
Stockholm. Lokalförs. inom Stockholm förekommer även. Två av de
kända breven kommer fr ån utlandet ett fr ån London och et t fr ån Wasa.
N ägra ofrankerade lokalbrev inom Stockho lm kinda. O vriga avsänd-
ningsorter : Calma r, Carlskrona, Enköping, Gefle, N orrköping, Sundsvall,
Söderhamn, Wisby, Västerås och Ystad.
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1856- 1858
2:a Stockholmsstimp eln pa enda ki nda brevet som gätt f r&nStockholm.

Sti mpeldata
Användningsort
Användningstid
Tidigaste registrerade avstämpling
Senaste registrerade avstämpling
Sällsynthetsgrad stpl.

Stockholm
1856- 1858
17/7 1856
10/6 1858
R2

55



j

1858- 1859
3:e typen av Stockholmsstämplarna från Vapen/öre-perioden.

S tämpeldata
An vändni ngsort
Anv ändningstid
Tidigaste registrerade avstämp ling
Senaste regist rerade avstämpling
Sällsynth etsgrad stpl .

Stockholm
1858- 1859
4/4 1858
24/11 1859
R 2

Ett brev är känt som använts som obetalt lokalbrev mom Stockhol m.
Brevet är ställt till Gustafsbergs Fabrikers Intressekontor . Ett annat brev
har två stämplar för dubbelt porto - se nästa sida. Vanligaste avsänd-
ningsort en är H ernösand, N orrköping och Sundsvall. Vanligaste adressater
äro firmorna Godenius, Gustafsberg och Perrault .
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1858- 1859
3 :e typen av Stockholmsstämplarna fr n vapen/öre-perioden.
Enda kända brev med lösenstämplar där två stämplar använts för

dubbelt porto = 24 öre.
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1859
D et ena a v de två kända breven avsända med båt från Stockholm t ill

N orrköp ing stämplat i november 1859.

Stämpeldata
An vändningsort
Användningst id
T idigaste regist rerade avstämpling
Senaste registrerade avstämpling
Sällsynthetsgrad stpl.

N orrköping
1859
21/6 1859
14/ 11 1859?
RS

D et är ganska troligt a t t postmästaren i N orrköp ing sjä lv lät ti llverka
stämpeln. Stilen i siff ror och bokstäver stämmer ej överens med övriga
lösenstämplar.
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1857
Brev avsänt fr ån Stockholm till Västerås med ängfarty get »Westeräs»

och med den stora »pr ivata» lösenstämpeln  Lösen 4 sk .  Brevet är daterat

den 26/5 1857.

Stämpeldata

Användningsor t
An vändningstid
T idigaste regist rerade avstämpling
Senaste registrerade avstämpling
Sällsynth etsgrad stpl.

Westerä s?
1857-
26/5 1857
?
R5

D et andra kända brevet har avsänts med bäten »Aros». D et är där för
tänkbart at t stämpeln användes v id ankomsten t ill Westerås. Brev som
gick med någon av ångbåtarna i andra r iktningen fick i regel påslag av
den stora Stockholmsstämpeln typ I I.
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1858
Brev avsänt frän Stockholm 1/7 1858 med ängfarty get »Aros» t ill

Västerås med den ovanliga privata lösenstämpeln  4 sk .

Stämpeldata
Användningsort
Användningstid
Tidigaste registrerade avstämpling
Senaste registrerade avstämpling
Säll synt hetsgrad stpl .

Westeräs?
1858-
1/7 1858
?
R S
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1855- 1858
O betalt brev från H amburg med lösenstä mpeln 15 sk.

S täm p el data
Användningsort
Användningst id
T id igaste registrerade avstämpling
Senaste registrerade avstämpling
Sällsynt hetsgrad stpl.

H amburg
1855- 1858
19/7 1856
25/5 1858
R 3

Portosa tser 15 sk .

I Brev med porto satsen 15 sk kan av högst 1 lods v ikt komma fr ån :
Lauenb urg (via D anmark , St ralsund eller Stet t in)

II H amburg via Danmark eller Li.ibeck
II I Lubeck v ia D anmark eller direkt med ångbåt

Endast brev t ill Stockholm registrera de frän H amburg, Altona och
Lubeck
Vanligaste avsändnin gsor t H amburg
Vanligaste ad ressat K. A. Almgrens Såpfabrik i Stockholm

Et t in tressant underfr ankerat brev från H olland med lösenstämpeln
15 SK + 3 st 10-centimes fr imärken har just i pressläggningsögonblickct
registrera ts.
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1855- 1858
Brev från Marseille till Umeå i december 1858. Stämpeln har använts

i stä llet för stämpeln 72 el. 72 öre.

Sti mpeldata
Använd ningsort
Tidigaste registrerade avstämpl ing
Senaste registrerade avstämpling
Användningstid
Sällsynthetsgrad stpl.

Paris- Quievrain
7/3 1855
7/ 12 1858
1855- 1858
RI
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Lösenstimpeln 24 sk . är den vanligaste av sk-stämplarna. Den är dock
inte så vanlig som man p . g. a. portosatsen skulle kunna tro. Endast et t
60-tal brev är kända.

Ungefär en femtedel av breven har avstämplats under vapen/öre-
perioden. I regel finns då på breven anteckningen 72 eller 72 öre som ovan.
I några fall har stämpeln 72 slagits efteråt . På et t brev finns stämpeln
tillsammans med den nyupptäckta stämpeln 36 ° BO (se brev sid . 69). Et t
annat intressant brev med kombinationen 24 sk. + 1 Rdr. (sid. 66). Två
brev är kända där stämpeln använts före fr imärkstiden (sid . 64 ). Det
verkar av slagningen att döma som om stämpeln 24 sk skulle ha funnits
i mer än ett exemplar.

H uruvida den föruto m i tägkupen Paris- Quievrain även skulle ha
funnits i H elsingborg eller Ystad är ej klarlagt . Om så varit fallet skulle
den ha använts för brev frän Osterrike, Tyskland och Luxemburg. N ågra
sådana brev dock ej kända varför det är troligt att den endast fanns i
Frankrike. En originell försändelse där stämpeln 24 sk slagits på en läderbit
som skickats som brevkort från USA är känd.

Portosatsen 24 sk 1855 58 (max 1 lod) förekom dessutom fr ån följande
länder :
1. Frank rike frankerat till p reussiska gränsen max 1/ 2 lod.
2. Spanien, Port ugal och Gibraltar via Frankrike (frankotväng för avsän-

daren till fransk-preussiska gränsen).
3. Kungariket N eapel eller Secilierna (frankotväng ti ll preussiska gränsen).
4. Vissa or ter i Turkiet och Levanten (frankotväng till preussiska gränsen).

H itin tills har registrerats f örsändelser f rän f öljande positio ner:
1. Frankrike (vanligast - de flesta försändelser fr ån Paris)
2. Spanien och Portugal

Dessutom de omtalade två försändelserna från Indien och USA.
Vanligaste adressort : Göteborg, Uddevalla och Stockholm.
Vanligaste adressat : Koch i Uddevalla, Ekman & Cie, Göteborg och

August Bergman i H aparanda.

63



1855- 1858
Brev fr ån P aris till N yköp ing i mars 1855. 3 brev är kända med av-

stämplingar före fr imärkenas införande 1/7 1855 i Sverige. Stämpeln 24 sk .
lär ha varit i bruk redan 1/ 1 1855. D etta brev har den näst t id igaste an-
vändningen .
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1858
Brev med lösenstämpeln 72 öre samt stämpeln 24 sk avsänt från Bor-

deaux i oktober 1858. Sex brev är kända med kombinationen lösenstämplar
72 öre/24 sk . Et t par »eftersläntare» med kombinationen 72/24 sk är

kända.
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1858- 1859
Brev med de bäda lösenstämplarna 1 R dr (överstruket) och 24 sk, date-

rat den 30/1 1858 fr ån Paris t ill Uddevalla . Brevet är ganska unik t . Man
har först slagit den dubbla por tosatsen 1 Rdr och sedan den enk la 24 sk
för 1/2 lod . Vid dubbla lösenstämplar brukar det annars vara tvärtom
att man höjer beloppet efter det at t man konstaterat a t t brevet var tyngre.
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- 1857- 1859
Brev fr ån Turin i I ta lien, via Paris och H ambur g t ill Stockholm i okto-

ber 1857.

Stämp eldata

Användningsort
Användni ngstid
T idigaste registrerade avstämpling
Senaste registrerade avstämpling
Säl lsynthetsgrad stp l.

Paris- Q uievrain
1 855- 1859
4/6 1855
29/9 1859
R 5

D e fem kända breven med denna lösenstämpel är fr ån samma kor-
respondens. D et ena ej avbildade är avsänt drygt 14 månader in på vapen/
öre-perioden, då motsvarande port o var 81 öre (t . ex. 3 X 24 +9 öre vapen).

P ortosatsen 29 sk . existerade egentl igen int e enligt portotaxan 1853.
Portot från T urin via Frankrike var 36 sk . Antingen bör detta brev vara
ett delvis förbetalt brev eller et t s. k . »Kap tensbrev» frän T ur in t ill
Toulouse med avgift motsvarande 5 sk förskotterad av fransmännen

(5 + 24 = 29 sk).
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- 1857-
Det enda kända brevet me d lösensti mpeln 34 sk Sicilien till Stockholm

i juni 1857.
Stämpel data

Användningsort
Anv än d ningstid
Enda registrerade avstämp ling
Sällsynt hetsgrad stpl.

Paris- Quicvrain
- 1857-
22 /6 1857
R S

Avgiften för brev upp till max 1 lod fr ån N eapel och Sicilien 24 sk
från Frankrike + »Förskjuten» avgift - i dett a fall tydligen belopp mot-
svarande 10 sk. - tydligen avgift en Trieste- fransk/preussiska gränsen.
Portosatsen 34 sk förekommer i övrigt för försändelser fr ån :
I Joniska öarna och Malta via Trieste (max 1 lod)
II Galaz, Ibraila i Turkiet via Trieste
II I Egypten, Maurit ius, Ceylon och H ongkong via Trieste

Försändelserna via Trieste var då frankerade t ill Trieste frän respek-
t ive avsändarort.
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- 1858
Brev fr ån Indien till Carlskrona frän far till son. Brevet gick med

båt till Marseille. Därifrån med järnväg vidare över Paris- H amburg-
Ystad till Carlskrona. Det tog 53 dagar för brevet att nå mottagaren.
Lösentaxeringen blev först 24 sk. Därefter fann man, att beloppet skulle
vara 36 sk. och satte denna stämpel över den t idigare avstämplingen. För
säkerhets skull slog man stämpeln en gång till.

Stämpeldata
An vändningsort
Användnin gstid
Tidigaste registrerade avstämpling
Senaste registrerade avstämpling
Sällsyn thetsgrad stpl.
Två av breven ur samma korrespondens

Paris- Q uievrain
- 1857- 1858-
11/6 1857
16/8 1858
R5

Portosatsen 36 sk (via Frankrike) kan teoretiskt ha använts för brev
fr än :

Sardinien (max 1 lod)
Ovriga brev via Frankrike med porto 24 sk + felande porto 12 sk .
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- 1856 1858
O betal t brev fr än Paris via Ystad till Stockhol m i september 1858.

1 Rdr.-stämpeln kunde även användas för den dubbla portosatsen 144
öre = 48 sk. fr ån Frankrike.

Sti mpeldata
Anv ändningsort
Användni n gstid
Tidigaste registrerade avstämpling
Senaste registrerade avstämpling
Sällsy n thetsgrad stpl .

Paris- Quievrain
- 1856- 1858
14/3 1856
21/9 1858
R3

Alla kända brev har kommit fr ån Paris. Undantaget är ett brev från
Tunis oktober 1856. En del olikheter förekommer i avtrycken men
de torde ha uppstått vid påslagningen (sneda pätry ck, olika mycket stäm-
pelfärg etc.). Ett brev har de båda stämplarna 1 Rdr och 24 sk där 24 sk
först felaktigt taxerats som enkelt porto, vareft er portosatsen i ndrats till
1 Rdr. (sid . 66).

Vanligaste mot tagarort er : Stockholm, Uddevalla och Göteborg
Vanligaste adressat : Major Koch i Uddevalla
Portosatsen 1 R dr  gällde för vanliga fr anska brev om 1 lod samt för

brev via Frankrike (brev via Tyskland bära ej lösenstämpeln 1 Rdr) fr ån :
I Spanien, Portugal, Gibralt ar, N eapel, Sicilien med max 1 lod
II Brev fr ån vissa orter i Turkiet fr ankerade till Frankrike om max 1 lod
II I Brev fr ån Tunis och Tanger via Frankrike om max 1/ 2 lod.
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- 1858
Enda kända brevet med lösenstämpeln 1 Rdr 10 sk. från Sassari i It alien

via Paris- H amburg- H elsingborg till Carlskrona.

Stämpeldata
An vändningsort
Användningstid
Enda registrerade avstämpling
Sällsynt hetsgrad stpl .

Paris- Q uievrain
- 1858-
omk r. 5/ 2 1858
R5

Brevet uppvisar en » l » mit t i fr amsidans överkant = 1 lod. Siffran 2
i övre vänstra hörnet betecknar dubbel porto 2 x 29 sk 1 Rdr. 10 sk .
Se beskrivningen för portosatserna 29 sk sid . 67!
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1855- 1858?
Det ena av de tre breven med lösenstämpeln 1 Rdr 20 sk . - från Malta

november 1856 via Paris- H amburg- H elsingborg till Carlskrona.

Stämpeldata
Användningsort
An vändningstid
Tid igaste registrerade avstämpling
Senaste registrerade avstämpling
Sällsynt hetsgrad stpl.

Paris- Quievrain
1855- 1858?
ung. 1/4 1855
30/ 11 1856
RS

Brevet uppvisar en » 1» mitt i framsidans överkant = 1 lod = dubbelt
port o = 2 X 34 sk = 1 rdr . 20 sk. Jämför texten under brevet 34 sk
(sidan 68). 68 sk är dubbla port ot fr ån Malta.
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1855- 1858?
Ett av de övriga två kända breven med lösenstämpeln 1 Rdr 20 sk .

Brevet kommer frän Cocanata i Indien via Madras- H amburg- H elsing-
borg t ill Uddevalla. Brevet har varit förset t med fr imärken som tvättats
bort . Påteckningen 1 lod betecknar dubbelt porto, 68 sk. var lösenportot
fr ån Trieste, dit brevet uppenbarligen varit frankerat .

Stämpeln 1 Rdr 20 sk . har slagits i mars månad och är en av de få kända
avstämp lingarna av lösenstämp lar före fr imärkenas införande 1/ 7 1855.
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- 1859
N yupptäckt int ressant brev med lösenstämpeln 68 = 68 sk. fr ån Alex-

andria 11/ 1 1859 med brittisk postbät (se stpl PA Q . AN GL) till Marseille
19/ 1. Därifrån med järnväg till Paris 20/1 och vidare med järnväg sträckan
Paris- Q uievrai n, där stämp eln slogs. Brevet ankom ti ll Svinesund 27
januari och befordrades sedan till adressaten i Arendal, N orge. (N orge till-
hörde Sverige).

Stämpeldata
Användningsort
Användningst id
Enda kända avstämpling
Säll syn thetsgrad

Paris- Q uievrain
- 1859
20/1 1859
R5

Stämpeln 68 = 68 sk = 204 öre, vilket var den dubbla portosatsen för
brev från Alexandria till Sverige eller N orge. 2 :an i övre vänstra hörnet
markerar dubbla portosatsen för brev över 1 lods vikt . Stämpeln 68
användes troligen därför att man inte hade lösenstämpeln 204 t illhands
(jfr stpl 204 sid . 129 och 1 Rdr. 20 sk . sid . 72 och 73).
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1855- 1858
Brev fr ån Boulogne-Sur-Mer i Frankrike till N ederkalix i augusti 1857.

Siff ran 1 1/2 i brevets övre mitts ida beteckna r brevets vik t = 1.5 lod =
3-dubb elt porto. I övre vänstra hörnet syns också siffran »3» för 3 porto-
satser. Port ot blev 3 X 24 = 72 sk bco. För portot 72 sk fick de båda
stämplarna 1 Rdr. + 24 sk användas. Y tterl igare et t brev med denna
kombination är känt .

Stämpeldata
Användningst id
T idigast registrerad användning
Senast registrerad användning
Sällsynth etsgrad stp l.

Beträffande port osatsen 72 sk se

1855- 1858?
6/ 8 1857
20/8 1857
R S

uppgifter för brev sidan 62 och 69.
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Brev från Adelaide (Australien) via Suez- Marseille- Paris till Göte-
borg i mars 1858. Brevet bär den enda kända stämpeln 1 Rdr 24° BO samt
har likaledes port osatsen 1 R 24 s påtecknat med bläck . Brevet har varit
förset t med fr imärken, vilka avtvättats, men har fått lösas med full taxa
72 sk . fr ån fransk/preussiska gränsen.

S tämpeldata
Anv ändningsor t
Användni ngstid
Enda kända lösenbrevet med stämpeln 1 Rdr 24s Bco
Sällsynt hetsgrad stpl.

Paris- Quievrain
1858
8/3 1858
RS
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På föregående sidor visas ett fall dä portosatsen 72 sk använts. Givet vis
kan lösenavgiften via ofullständiga frankeringar uppträda i fall som dett a .
(Det enda kända brevet fr ån Australien med lösenstämpel). N ormalt port o
(som helt gick sjövägen?) var 76 sk. till Syd-Australien. Det verkar som om
denna sti mpel i likhet med stämpeln 36° BO , som i sti l skiljer sig frän
alla övriga lösenstämplar, användes för brev från fjärran österns länder
(I ndien, Australien etc.). Kan denna stämpel, som aldrig tid igare avbildats
och upptäcktes våren 1971, vara den stämpel som upptagits i stämpelhand-
boken? T roligtvis var det kombinationen 1 Rdr. + 24 sk.
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1 856
Enda kända brevet med den högsta lösenstämp eln 2 Rdr 6 Sk = 102

sk bco. Brevet är avsänt från Malta i december 1856.

S tämpeldata
Anväindningsort
Användningstid
Enda kända avstämpling
Sällsynthetsgrad

Paris- Quievrain
- 1856-
17/ 12 1856
R5

Siffran » 1» i brevfr amsidans övre mittkant beteckna r 1 lod och siff ran 2
i brevets övre vänstra kant 2 portosatser.

Portosatsen 102 sk tillämpades för 1 lod = dubbelt port o.
I I vissa utomeuropeiska och europeiska kolonier (t . ex. Malta) vid transi-

tering via Frankrike.
II För brev om 2 lod via D anma rk och Lubeck frän USA.
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1865- 1869
Et t av de kända breven med lösenstämpeln 17 öre enbart avsänt fr ån

H elsingör via H elsingborg till Landskrona i mars 1867.

Sti mpeldata
An vändningsort
Användnin gstid
Tidigast registrerad användning
Senast registrerad användning
Sällsynthetsgra d stpl.

H elsingborg
1865- 1869
22/ 2 1867
2/ 3 1867
R S

Stämpeln användes för lösenförsänd elser fr än den danska delen av
Orestad = närhetsport ots straffavgift åren 1865- 1869.
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1867
Enda kända brevet med de båda lösenstämplarna 17 öre och 25 öre.

Brevet skrevs i Köpenhamn på nyårsafton 1866 men stämplades i H el-
singör först 16/ 1 1867 och var samma datum i H almstad.

Stäm peldata

Användningsort
Användningstid
Enda regist rerade avstämpling
Sällsynth etsgrad stpl .

H elsingborg
1866/67
16/1 1867
R S

17 öres-stämpeln slogs för lösena vgif ten för 12 öres närport obrev i
»Orestad». Straffport ot för det normala port ot 17 öre skulle vara 25 öre.
Efter som H almstad ej tillhörde närport oregionen, fick posttjänstemann en
när han upptäckte misstaget med 17 öres-stämpeln, rätta till det hela med
25 öres-stämpeln. Tydligen var det hans dåliga dag, efter som han sedan
glömde makulera den felslagna 17-öringen.
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1858- 1865
Ett vackert brev med lösenstämp eln 18 öre a vsänt från H amburg i maj

1865 t ill H elsingborg. Brevet har också den ovanl iga äng bätsstämp eln
»ÄN GB. BREF FR . D AN MARK » i oval ring. Alla känd a bre v uto m
ovanstående är adresserade till C F N eess i Landskrona och har avsänt s
fr ån Köpenhamn. D et avbildade brevet har förmod ligen gått som handbrev
frän H amburg och postats pa post förand e bät i Köpenh amn .

Sti mpeldata
Användningsort
Användnings t id
T idigaste registrerade avstämpling
Senaste registrerade avstämpling
Sällsyn thetsgrad stpl.

H elsingborg
18582- 1865
9/1 1861
12/ 11 1865
R 2

Portosatsen 18 öre t illimp ades för »Orestad» 1858- 1865 (mellan
Köpenhamn, H elsingör- Malmö, H elsingborg och Landskrona samt mel-
lan Ystad och Bornholm). Lösenavgiften var 1864 1865 samm a. 1865
sjönk närhetsporto t ti ll 12 öre medan lösenp or tot blev 17 öre. I övr igt
förekommer denna portosats bara för t rycksaker korsband och varu-
p rover .
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1865- 1869
Brev avsänt från H elsingör via H elsingborg till Gefle augusti 1866.

Stämpeldata
An vändningsort
Anv ändningstid
Tid igaste regist rerade avstämpling
Senaste registrerade avstämpling
Sällsynthetsgra d stp l.

H elsingborg
1865- 1869
5/7 1866
19/ 12 1867
R4

Portosatsen 25 öre

O van använda stämp eltyp slogs i H elsingborg under t iden 1865 ti ll 1869
som lösenavgift för Danmark sbreven med portosatsen 17 öre denna t id .
Portosatsen frän Färöarna och Island var samma som för Danmark. Men
några brev från dessa länder denna t id är ej kända - med eller utan
lösenstämpel. Orestad-breven kostade 12 öre med lösena vgiften 17 öre.
N är port ot mellan Sverige och Danmark 1869 sänktes t ill 12 öre bibehölls
straffavgiften för obetalda brev - även i 1872 års taxa - men någon
an vändning av stämpeln efter portoi ndringen har inte gätt at t verifiera.
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1869
Ett av de två kända breven me d 25 öre i upprät tstående stor st il avsänt

i juli 1869 f rän  Lemvig v ia Köpenhamn t ill Stora R äby utanf ör Lund .

S täm p eldata

Användni ngsor t
Använ dni ngstid
T id igast registrerad användning
Säll syn thetsgrad stp l.

PKXP nr 2
1869-
8/7 1869
R5

Vid stämpelinventeringen i sep tember 1869 insändes t ill Stockholm et t
avt ryck av denna stäm p el i upprät tstäend e, gro tesk stil helt olik a övr iga
stämplar av öre-typ . D en blev okänd i exakt 100 år t ills det ta brev upp-
täcktes hösten 1969. Kan den ha avlöst den stämpel som användes i H el-
singbor g?

Portosatsen 25 öre se föregående brev . D essutom kan t illäggas at t fr ån
Grönland via D anmark från 1872 var 25 öre lösenavgifren - något brev
dock ej känt .
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1872- 1873
Brev avsänt frän Tönsberg (utan f ör Oslo) t ill Göteborg november

1872.
S tämpeldata

Använd ningsort
Användningstid
Tidigaste registrerade avstämpling
Senaste registrerade avstämpling
Sällsyn thetsgrad stpl .

PKXP nr 7 ned
1872- 1873
20/ 11 1872
25/1 1873
R5

Stämp eln är t roligtvis använd vid P KX P nr 7 ned» mellan norska
gränsen och Göteborg. Den är till storleken den minsta av alla kända
svenska lösenstämplar . Båda kända breven kommer fr ån Oslo-trakten.

Portosatsen 25 öre tillämpades som lösenavgift för brev från N orge
med portosatsen 12 öre troligtvis fr ån och med den nya portotaxan
1872. Troligtvis var stämpeln i bruk en mycket kort tid .
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1 863-
Det enda kända brevet med lösenstämpeln 30 öre avsänt frän H elsing-

fors i april 1863 till Stockholm. Brevet är frankerat med et t 10 Kop-fr i-
märke utgörande halva portot eller portot t ill gränsen. Brev med frimär-
ken och lösenstämplar är sällsynta.

Stämpeldata
Användningsort
An vändni ngstid
Enda registrerade avstämpling
Sällsynthetsgrad stpl .

Stockholm
- 1863-
27/4 1863
RS

Portosatsen 30 öre existerade inte. Däremot gällde för brev fr ån Ryss-
land och Finland att de kunde frankeras med 1/2portot till gränsen. Portot
185 8- 1868 var 60 öre. Stämpeln 30 öre kan ha använts under hela denna
tid .
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1858- 1865
Brev avsänt från Köpenhamn med lösenstämpeln 36 öre via H elsingborg

t ill Gamleby i mars 1863.

Stämpeldata
Användningsort
Användnin gst id
T idigaste registrerade a vstämpl ing
Senaste registrerade avstämp ling
Säll syn thetsgrad stp l.

H elsingborg
1858- 1865
4/ 10 1858
16/7 1865
R I

Samtl iga regist rerade brev har avsänts fr ån D anmark utom ett som
anlänt frän Marseille. T re brev stämpl ade i oktober 1858 har slagits med
röd stämpelfärg. T vä av dessa bre v är t ransitbrev via Stockholm ti ll Fin-
land . O bs! t illstånd at t använda stämpeln 36 öre erhöll postmästaren i
H elsingborg 1 /11 1858 ! D å hade stämpeln varit i bruk en månad .

D rygt hälften av breven är ad resserade t ill F irma R hedin i Göteborg.
Andra stora korrespondenser med denna stämpel är t ill fi rma Ekman i
Göteborg respekt ive T horburnrederiet i U ddevalla .

Portosatsen 36 öre
1 Port ot fr ån D anmark, Island och Färöarna var under t iden 1858- 1865

36 öre. D en t id då speciell lösenavgift fann s gällde för dessa länder
ingen ext raavgift .

2 Por tot fr ån Schleswig 1864 1865 var likaledes 36 öre = lösenavgiften.
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1858- 1864

Brev fr ån H amburg i december 1858 med lösenstä mp eln 42 öre (slagen
i rött) t ill den kända firman T horburn och Söner i U ddevalla .

S tämpeldata
Använ d ningsort
Anv änd ningstid
T idigaste regist rerade avstämpling
Senaste registrerade avstämpling
Sällsynthetsgrad stp l.

H elsingborg
1858- 1864
20/12 1858
9/9 1862
R2

Samtl iga kända brev me d lösenstimp eln 42 öre utom t re t ill Stockholm
är avsända fr ån H amburg/ Altona och har ad resserats t ill W . T horburn
& Sons i U ddevalla, eller något av de kända Göteborgs-företagen R hedins
eller Ekman och C ie. T vå av breven är avstämplade i december 1858 och
har båda röda stämpelavtryck . Jfr stämplar av typen 36 öre ä tidigare
sida, vilka också slogs i H elsingborg.

Portosatsen 42 öre  t illämpades på brev fr ån H ert igdömet H olstein via
D anmark, mellan 1858 och 1864 samt för brev 1859 fr ån N orge v ia
D anmark t ill Sverige. Lösenstämpeln 42 öre tycks dock endast ha använts
för H amburg-brev.
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1858- 1872?
Brev med lösenstämpeln 45 öre avsänt fr ån H elsingfors till Stockholm

1861.
Brevet var ganska stort och tungt och belades med 1 1/2 normalporto =

90 öre. Det frankerades med 20 Kop = 45 öre, vilket var 1/2 portot franco
gränsen. Brevet är dessutom stämplat med den ovanliga franco gränsen
stämp eln »FR.GR».

Stämpel data
Använd ningsort
An vänd ningst id
Tidigaste registrerade avstämpling
Senaste registrerade avstämpling
Sällsyn thetsgrad stpl .

Stockholm
1858- 1872?
16/8 1858
12/9 1870
R l

N ågra av de registrerade breven bär anteckningar om att de gått med
ängaren »Bore» eller »Svea» och et t flertal bär också stämpeln OBE-
TALDT. 2 av breven kommer fr ån Spanien, ovanstående brev fr ån Fin-
land. Ovriga kända brev har sänts fr ån Tyskland (H amburg, Lubeck eller
Breslau). De flesta är adresserade till firma F. Kroplien i Stockholm.
I. Portosatsen 45 öre förekom under tiden 1858- 1864, då vanligt porto

= lösenavgift en frän följande ort er länder) :
1. Från hertigdömet Lauenburg via Danmark
2. Frän H amburg eller Lubeck via Danmark eller direkt
3. Från Ryssland eller Finland 1 1/2 porto franco gränsen (se ovan)
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II . Lösenav gif ten 45 öre 1864 1872 förekom fr ån följande länder :
normalporto

1. Från Finland och R yssland 1 1/2 porto (via Åland eller
H aparanda) franco gränsen 1864- 1868

2. Schleswig, H olstein , T ravemunde 1865- 1869
3. H amb urg 1865- 1869
4. T yskland , Osterrike - Un gern 1869- 1872
5. H olland 1869- 1872
6. T urkiet (Europ.d elen) v ia Osterri ke- Ung ern 1869- 1873
7. Belgrad 1869- 1873

90 öre
25 öre
40 öre
27 öre
30 öre
27 öre
27 öre

normalporto

8. Vissa utomeuropeiska kolonier via Bremen eller
H amburg och frankerade dit 1869

9. Tysk land d irekt eller v ia D anmark 1872
10. Osterr ike- U ngern via T ysk land 1872
11. H olland via Tyskland 1872
12. Luxemb urg 1872
13. Europeiska T urk iet 1872
14. U tomeuropeiska skeppsbrev v ia Tyskland och

betalda d it 1872

olika
24 öre
24 öre
30 öre
24 öre
24 öre

27 öre

H itin tills har brev registrerats f ran positionerna:

I/2 H amburg resp. Lubeck
I /3 Finl a nd (fr anco gräns en) 1 1 /2 porto

II /2 Schleswig, Travemunde
II /3 H ambur g
II/4 Tysk land

Dessutom 2 handbrev från Spanien 1860 med

H ambur g.

norma lporto 45 öre
)) 45 öre
)) 25 ore
)) 40 öre
)) 27 ore

por tot (regulärt) frän
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1858- 72?
Brev med H elsingborgs lösenstämpel 45 öre fr ån H amburg 5/4 1868

via H elsingborg 6/4 till Falkenberg. Lägg märke till den något annorl unda
stilen pä siffrorna och at t »öre» är betyd ligt större än hos Stockholms-
stämpeln. Beträffande stämp eldata, portosatser etc. se föregående 45 öres
brev (sid. 88).
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1859 1870
Brev me d lösenstäi mpeln 60 öre fr ån C hrist inestad i Finland a vsänt i maj

1865 v ia Grisslehamn t ill Stockholm. Brevet bär också stämpeln OBE-

T ALD T .
S tämpeldata

An vändningsor t
Anv ändningstid
T id igaste regist rerade avstämpling
Senaste registrerade avstämpling
Säll synthetsgrad stp l.

Stockholm
1859- 1870
16/9 1859
9/6 1870
R2

D e flesta av de registrerade breven bär stämpeln OBET ALDT och är
samtl iga ad resserade t ill Stockholm. D e flesta är avsända från Finland .
Ö vriga kommer från England eller från R yssland . Stämpeln OBETALD T
bör a lltså ha slagits i Stockholm, liksom lösenstämpeln 60 öre.
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I. Portosatsen 60 öre tiden 1858 64 = lösenavgift en förekom fr än föl-
jande länder (or ter) :

1. Från Ryssland och Finland via l andshav eller H aparanda
normalport o 60 öre

II. Lösenavgif ten 60 öre tiden 1864- 1870 förekom fr ån följande länder :
1. Storbritannien och Irland via D anmark eller direkt

Göteborg 1865- 69 45 6re
2. Fin land och Ryssland via l and shav eller H aparanda 1864- 69 60 öre
3. H elgoland 1869 4 5 öre

H itintills har brev registrerats f ran positionerna
I / 1 Fin land och Ryssland

II / 1 England
II /2 Finland
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1858- 1866-
Brev med lösenstämpeln 63 öre avsänt fr ån H amburg till Stockholm i

november 1860. Brevet bär också den inte allt för vanliga stä mpeln »VIA
STETTI N . .

Stämpeldata
Användningsort
Användningstid
T idigaste registrerade avstämpling
Senaste registrerade avstämpling
Sällsynthetsgrad stpl.

Stockholm
1858- 1866-
20/6 1858
27/7 1866
RI

Samtl iga kända brev har adresserats till Stockholm, där stämpeln 63 öre
var i bruk. Brev med denna stämpel är kända från Tyskland, England,
I talien, H olland och Spanien. Största kända korrespondens är ställd t ill
Firma F. Kroplien i Stockholm.

I Portosatsen 63 öre tiden 1858 1864 = lösenavgiften förekom fr än
följande länder (orter) :

1. Bremen och vissa orter i H annover - via Dk eller Li.i beck 185 8- 1864
2. H amburg, Altona, vissa ort er i Mecklenburg - Strelitz, O ldenburg och

Preussen via Stralsund eller Stettin
3. Vissa orter i Mecklenburg Schwerin - via Stralsund eller Stet t in

1858- 1862
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II Lösenav gif ten 63 öre riden 1864- 1866 förekom från följande länder
(orter ) :

1. Tyska Postföreningens länd er 1864 1865
2. Belgrad via Osterrike Preussen 1864 1867
3. H olland via Preussen 1865- 1869
4. Belgien via P reussen 1865 1867

N ormalporto 54 öre
» 54 »

49 »

49

H itin tills har brev registrerats f ran positionerna:
1/1 Bremen etc.
1/2 H amburg etc.
1/3 Leipzig etc.

II /1 Tyskland
II /3 H olland

Dessutom finns brev från England, It alien och Spanien via H amburg
(1860- 1864) - tydligen fr ankerade dit eller s. k . handbrev.
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1858 1866
Intressant brev med lösenstäm p eln 63 öre avsänt i april 1863 frän I tri

i It alien. Brevet är försett med italienska fr imärken och en italiensk stämpel
om ot illräcklig frankering jämte stämpeln OBETALDT. slagen i Stockholm
vid ankomsten.

S tämpeldata
Använd ningsort
Användningstid
Tid igaste registrerade avstämpling
Senaste registrerade avstämpling
Sällsynthetsgrad stpl .

Stockholm
1858 1866
7/6 1858
10/9 1866
R1
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1858- 1865-
Brev med lösenstämp eln 72 öre avsän t frän Leipzig juni 1859 via

Magdeburg, Stralsund och Ystad t ill Stockholm.

Sti mpeldata
Använd ningsort
An vändnings tid
Tidigaste registrerade avstämpling
Senaste registrerade avstämpling
Sällsynthetsgrad stp l.

Stockholm
1858- 1865-
7/8 1858
21/ 1 1865
R3

De flesta registrerade brev kommer fr ån Tyskland. Undantaget är några
intressanta brev, av vilka et t är avbildat på sidan 65. Dessa sex brev bär
stämpeln 72 öre + stämpeln 24 sk . och har avsänt s fr ån Frankrike eller
Spanien. Samtliga brev utom ett är adresserade till olika företag i Stock-
holm. De brev med lösenavgiften 72 öre, vilka passerade Frankrike, för-
sågs där med lösenstämpeln 72. De som kom till eller passerade Stockholm
fick stämpeln 72 öre.

Portosatsen 72 öre tiden 1858- 64 = lösenavgift en förekom fr ån föl-
jande länder (or ter) med undantagen ovan.
1. De flesta orter i Tyskland 1858- 1864
2. N eapel- Sicilien via Österrike och Preussen 1858- 62 (avgift från

Osterri kes gräns)
3. Vissa delar av Turkiet fr ankerade t ill Osterr ikiska

gränsen
4. Belgrad v ia Österrike- Preussen

1858- 62?
1862- 63
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5. Skeppsbrev frän U tome uropa d irekt v ia Bremen
(portot dit erlagt)

6. Osterrike
7. Spanien, Port ugal och Gibraltar v ia P reussen

Lösenav gif ten 72 öre tiden 1864 65 förekom
(or ter) :
1. H olland via Preussen
2. N ågra orter i Turk iet via Osterri ke/Preussen

(portot betalt t ill gränsen)
3. Vissa ort er i T yskland

1858- 64
1858- 64
18586 4

fr ån följande länder

1864- 65 63 öre

18646 5 72 »

1864 68 63 »

Hitin tills har brev registrerats f a n positionerna:
I/ 1 Tysk land

D essutom brev fr ån Frankrike i kombination 24 sk/72 öre 1858/9.
Et t brev fr ån Berl in i januari 1865 - fel port osats?
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1859- 1865-
Brev med lösenstämp eln 90 öre frän Brussel avsänt i november 1860

via Aachen och H amburg t ill Stockholm. Brevet har i H amburg förset ts
med lösenpäskrift 5 = 5 Silbergroschen. Detta belopp + ytterl igare 5 SG
utgjorde brevets lösen och omvandlades i Sverige t ill lösen i öre genom
att mult iplicera med siff ran 9 = 90 öre.

Stämpeldata
Användningsort
Anv ändningstid
Tidigaste regist rerade avstämp ling
Senaste registrerade avstämpling
Sällsynt hetsgra d stpl.

Stockholm
1859- 1865-
1/8 1859
4/ 11 1865
Rl
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Samtl iga registrerade brev är ad resserade t ill Stockholm, de flesta t ill
f irma F . Kroplien .
I Portosatsen 90 öre 1858 1864 förekom fr ån följande länder (orter) :
1. 1 1/2 porto fr ån Finland och R yssland (via Älandshav

eller H aparanda) 1858- 64
2. Vissa orter i H olland och Belgien 1858- 64
3. V issa ort er i Schweiz via P reussen 1858- 64
4. T oscana via Osterr ike och P reussen 1858- 64
5. Vissa utomeuropeiska kolonier med handelsfartyg

v ia H olland eller Belgien med förbet . porto dit 1858- 64
6. Vissa ort er i T urkiet (Bukarest m . fl .) 1862- 64
7. D ubbelt 45 öre porto (se 45 öre) 1862- 64

I I Lösenav gif ten 90 öre 1864 65 kan förekomma från följande länder
(orter) :

1. 1 1/2 porto från Finland och R yssland (via Älandsha v N ormal porto
eller H aparanda) 18646 9 90 öre

2. Storbritann ien och Irl and via Göteborg 1864- 65 90 »

3. Joni ska Oarna via O sterrike Preussen 1864- 65 81 »

4. Vissa orter i T urkiet (Sofia m . fl .) 1864- 67 81 »

5. Ryssland och Polen v ia P reussen 1864- 65 81 »

6. Egypten, O stin dien och längre bort liggande länder
såsom Japan och China v ia A lexandria- Osterr ike
och P reussen (frankerade t ill Alexandr ia) 18646 5 81 »

H itin tills har brev registrera ts f rin positionerna:
I /2 H olland samt Belgien
I /3 Schweiz
I /7 T ysk land

II /2 England
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1858- 1859
Brev med lösenstämpeln 1 Rdr 8 öre frän Manchester i septembe r 1858

via Ystad t ill Stockholm.

Stämpeldata
Användningsort
Använd ningstid
Tidigaste regist rerade avstämp ling
Senaste regist rerade avstämpling
Si llsy nt hetsgrad

Stockholm
1858- 1859
(ca) 16/9 1858
(ca) 13/ 1 1859
R4
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Samtl iga kända brev med lösenstämp eln 1 Rdr 8 öre kommer fr ån Eng-
land och äro adresserade t ill olika firmor i Stockholm. Den tycks endast
ha använts under 1858 och 1859 under »inlärni ngstider» dä man lärde
sig att 1 Rdr. 8 öre = 108 öre. Stämpeln 108 (utan öre) har registrerats
på brev tiden 1858- 65 och förekommer dels samtidigt och dels mycket
oftare. Dessutom fanns och användes i Frankrike en liknande mindre
stämpel 108 för lösenbr e v ti ll Sver ige, brev antingen fr ån el. t ransit genom
Frankrike.

I .  Portosatsen 108 öre f örek om tiden 1858 59  till följande länd er (orter):
1. Storbritannien och Irland via O stende el. Göteborg 1858- 64
2. Sardinien och Monaco via Preussen 1858- 60
3. Brit tiska N ordamerika via Frankrike (kontroll i Frank rike) 1858- 64
4. Brit tiska Westindien via Frankrike (kontroll i Frankrike) 1858- 64
5. Tunis och Algeriet via Frankrike (kontroll i Frankrike) 1858- 64
6. Eng. Ostindien och längre bort liggande länder via

Suez och Frankrike 1858- 64

H itin tills har brev registrerats f ra n positionerna:
I/ 1 England
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- 1866-
Ett av de två kända breven med lösenstämpeln 25 i den stora smala

stilen med punkt efter . Avsänt frän Köpenhamn i juni 1866 ti ll Stockholm.
Brevet har även stämpeln OBETALDT. , slagen i Stockholm.

Stämpeldata
Använd ningsort
Användningstid
Tidigaste kända avstämpling
Senaste kända avstämpling
Sällsynthetsgrad stpl .

Stockhol m
- 1866-
omkr. 30/5 1866
4/ 7 1866
R S

I  Portosatsen 25 öre ex istera de ej 1858- 1864.  Lösenstämp eln 25. togs
därför t idigast i bruk år 1865.

II  Lösenav gif ten 25 öre 1865 1872  förekom från följande länder :
N ormalporto

1. Från Danmark, Island, Färöarna 1965- 1969 till alla ort er
utom Orestad och från Bornholm till Ystad 17 öre

2. D:o 1869- 1872- 12 »
3. Från N orge och Grönland 1869- 1872- 12 »

Hitintills har brev registrerats f ran positi on
I / 1 Danmark
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1865
Enda kända brevet med den lilla grova lösenstämpeln 25 utan punkt

avsänt fr ån Köpenhamn i november 1865 via H elsingborg till Falkenberg.

Stämp eldata
Användningsort
An vändningstid
Enda registrerade avstämpling
Sällsynthetsgrad stpl.

Portosatsen 2 öre  se föregående sida !

Köpenhamn?
1865
1- 2/ 11 1865
R5
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1873
Brev med lösenstämpeln »insufficiently paid» (oti llräckligt betald)

t roligtvis slagen i USA. Brevet är avsänt fr ån Saint Paul till Gränna i
november 1873. Transportt iden var 24 dagar. Brevet har också lösenpå-
teckningen »Lösen 32 öre».

S tämp eldata
Användni ngsort
Användnin gstid
Enda registrerade avstämpling
Sällsyn thetsgrad stpl .

Grenna?
1873
12/11 1873
R S

Brevet är otillräckligt frankerat med 2 st 3-centare. Portot borde för-
modligen ha varit ytt erligare 4 cents. En fyra finns på kuvert et . Det är
mycket egendomligt att lösenstämp eln 32 hamnat på brevet om den slagits
i USA. Visste t . ex. man i USA att vi hade en straffavgift för lösen i
Sverige utöver felande porto? Stämpeln 32 stämme r enligt pätecknin gen
troligtvis med det belopp mottagaren fick lösa brevet för .
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1865- 1869
Brev med lösenstäimpeln 34. avsänt fr ån Lubeck i juli 1866 t ill Stock-

holm.

Stämpeldata

Användningsort
Anv ändningstid
Tidigaste registrerade avstämpling
Senaste registrerade avstämpling
Sällsynt hetsgrad stpl.

Stockholm KK
1865- 1869
13/ 12 1865
1/ 11 1867
R S

Alla registrerade breven har avsänts fr ån Lubeck t ill Stockholm men
har olika adressater.
I Portosatsen 34 öre existerade inte t iden 1858- 1864
II Lösenav gif ten 34 öre gällde enbart för brev från Lubeck via Danmark

eller direkt åren 1865- 1869. N ormalport ot var 25 öre.
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1868- 1872
Brev med lösenstämpeln 35. avsänt fr ån Åbo i oktober 1868 med ång-

bäten »Aura» t ill Stockholm. Lösenavgiften för obetalda brev fr ån Fin-
land 1868- 1872 för 28-öres portot var 35 öre.

S tämp eldata
Användningsor t
Tid igaste registrerade avstämpling
Senaste registrerade a vstämpling
Sällsyn thetsgrad stp l.

Stockholm KK
25/ 10 1868
30/7 1869
R S

Båda regist rerade breven ar avsända fr ån Åbo t ill f irma Alexander
Perrault i Stockholm.

I Portosatsen 35 öre ex isterade ej 1858- 64

I I  Lösenav gif ten 35 öre  gällde enbart för brev fr ån F inland 1868- 72 v ia
Ålands hav eller H aparanda.
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1864 1865
Brev med lösenstämp eln 36 avsänt från Köpenhamn april 1865 t ill

Stockholm. Brevet bär också stämpeln OBET ALDT .

Stämpeldata

Användningsort
Användningst id
T idigaste regist rerade avstämpling
Senaste registrerade avstämpling
Sällsynth etsgrad stpl.

Stockholm
1864 1865
4/11 1864
6/6 1865
R S

D e flesta registrerade breven är avsända fr ån Köpenhamn t ill herr
C.D . N ordström i Stockholm och är också försedda med stämpeln
OBET ALDT. Et t brev i P ostmuseums ägo är adresserat t ill den kända
T horburnfirmans Stock ho Imskon tor .

Förmodligen användes stämpeln endast en kort t id för brev med båt
direk t t ill Stockholm. O vriga brev med portosatsen 36 öre blevo, dä de
passerade H elsingborg, där försedda med stämpeln 36 öre.

I  Portosatsen 36 öre  gällde för brev fr ån D anmark (incl. Schleswig),
Färöarna och Island 1858- 1864. N ägot sådant brev med denna lösen-
stämpel ä r ej känt .

I I  Lösenav gif ten 36 öre gällde för brev från dessa länder under
1864- 1865 och var samma som portot.

0aren
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1865- 1872?

Brev med lösenstämpeln 54. avsänt från Åbo i augusti 1868 till Stock-
holm.

Stämpeldata
Användningsort Stockholm KK
Användningstid 1865- 1872?
Tidigaste registrerade avstämp ling 1/ 1 1867
Senaste registrerade avstämpling 29/ 10 1870
Sällsynthetsgrad stpl. R3

Samtl iga brev är adresserade till olika företag i Stockholm.
I  Portosatsen 54 öre 1858 64  förekom frän följand e länd er (or ter) :
1. H annover, Mecklenbu rg Strelitz (el. Schwerin)

via D anmark el. Lubeck 1858- 62
2. Mecklenburg- Schwerin 1862- 64
II  Lösenavgif ten 54 öre  förekom från följande länder (orter) :

N ormalporto
1. Tyskland (undantag H amburg, Lubeck m. fl.) 1865- 69 40 6re
2. Turkiet vissa städer i Europa (t . ex. Belgrad) via

Osterrike Preussen (porto bet . till gränsen) 1867- 69 40
3. Finland och Ryssland via Ålandshav eller H aparanda 1868- 72 38 »

4. Vissa orter i Turkiet (t . ex. Bukarest) 1869- 36 »

5. Serbien 1872 29

H itin tills har brev registrera ts f a n positionerna:
II/1 Tyskland
II /3 Finland och Ryssland
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1868- 1875
Brev me d lönesti mpeln 56 avsänt i maj 1869 fr ån Montpellier til l Jön-

köping. Brevet bär också beteckningen 56 öre i bläckskrift .

S tämpeldata
Använd ningsort
Anvindni ngstid
Tid igaste registrerade avstämpling
Senaste registrerade avstämpling
Sällsy n thetsgra d stp l.

Pari s- Q uievrain
1868- 1875
27/2 1868
11/5 1875
R2

13 av de regist rerade breven härstammar från en korrespondens fr ån
Paris t ill firma Olof Wiijk & Cie i Göteborg. Samtl iga dessa brev är
stämplade 1874/75 och flera av dem har stämp elavtryck med 56 i en grön-
aktig färg. A lla breven är avsända fr ån Frankr ike. På Wiijkbreven har
i regel lösenfrimä rken varit påsatta på baksidan men rivits av igen.

Lösenav gif ten 56 öre förekommer på vanliga brev fr ån Frankrike eller
Spanien. De sistnämnda betalda till franska gränsen och transit genom
Frankrike. Portosatsen var normalt 42 öre för dessa brev 1868- 75.
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1860
Brev med lösenstämpeln 26 t illsammans med lösenstämpeln 72 på brev

fr ån Par is t ill U ddevalla .

S tämp eldata
Användningsort Paris- Q uievrain
Anv ändni ngstid 1860
Tid igaste registrerade avstämpling 24/ 1 1860
Senaste registrerade avstämpling 16/2 1860
Sällsyn thetsgrad stpl. 26 R S

Stämpeln har t idigare i handboken katalogiserats som 72/26. D et är
troligtvis en fransk lösenstämpel som felak tigt använts för svenska brev
i stä llet för den korrekta 72 och varit avsedd för brev t ill annat land . Båda
kända breven har samma ad ressat .
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1858- 1868
Brev med den icke a llt för ovanliga lösenstiimpeln 72 avsänt i januari

1868 t ill Skellefteå.

Stämpeldata
An vändningsort
Användningst id
T idigaste regist rerade avstämpling
Senaste registrerade avstämpling
Säll syn thetsgrad

Paris- Q uievrain
1858- 1868
10/5 1859
1/6 1868
Rl
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N ågra av breven har stämpeln OBETALDT. 2 av breven har den frans-
ka stampeln röd rek tangular med texten »Affranc hissement insufficent »
= otillräckligt frankerat i ett fa ll med ett 20 cent imes-fr imärke, i det
andra fa llet helt utan fr ankering. A lla breven kommer fr ån Frankrike eller
Spanien utom ett fr ån Portugal. De flesta breven härstammar fr ån kor-
respondens me d handelshusen Koch (Uddevalla), Ekman eller R hedin
(Göteborg) eller N .G . Sörensen (Stockholm). Et t par brev är kända där
stämpeln 72 förekommer t illsammans med 24 SK-stämpeln . Stämpeln före-
kommer i ett par olika typer i grövre eller t unnare utförande. T vå brev
fr ån Paris har också en lösenstä mp el 26 i tunn st il.

I  Portosatsen 72 öre (ifr stpl 72 öre) 1858- 64 förekom från följande
länder :

1. Frankrike 1858- 1864
2. Corsica, Spanien, G ibraltar, Port ugal och Algeriet

v ia Frankrike 1858- 1864
I I  Lösenav gif ten 72 r e (fr stp l 72 öre) 18646 8 förekom fr ån följande

länder : N ormalport o
1. Frankrike 1864 1868 72 öre
2. Corsica, Spanien, G ibraltar och Alger iet

(via Frankrike)
3. Port ugal (via Frankrike)

1864- 1868 72 »

1864 1867 72 »

H itin tills har brev registrerats f rän posit ionerna:
I/1 Frankrike
I /2 Spanien och Algeriet

II/1 Frankr ike
II /3 Port ugal
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1865- 1869?
Det unika brevet (upptäckt sommaren 1971) från Ryssland - via

Preussen - t ill Stockholm i februari 1868. Brevet i Postmusei ägo.

S tämpeldata

An vändningsort
Användningstid
Enda regist rerade avstämpling
Sällsynthetsgrad stpl.

Srockholm
1865- 1869?
7/2 1868
RR
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På brevets baksida finns ett par St-Petersburgstämplar samt en ovanlig
POR TO-stp l. N är stämpeln 81 anskaffades är ej klarlagt .
I. Portosatsen 81 öre tiden 1858 1864  förekom fr ån följande länder :
1. Ryssland via Preussen (vissa orter) 1858- 1864
2. H olland och Belgien via Preussen (vissa orter) 1858 1864
3. Schweiz via Preussen (vissa orter) 1858 1864
4. Turk iet via Preussen (vissa orter) 1862 1864

I I .  Lösenav gif ten 81 öre  förekom  1864- 1872  fr ån följande länder (or ter) :
normalport o

1. Turkiet vissa ort er, t . ex. Bukarest via
Osterrike Preussen

2. Joniska öarna via Osterrike Preussen
3. Ryssland, Polen, Ryska Asien via Preussen
4. Egypten via Osterrike Preussen
5. Bort re Indien, Eng. Kolonier i Fjärran Ostern,

China, J apan m. fl. via Alexandria (fr ankotväng
dit) OsterrikeP reussen

6. Finland via Preussen

1864- 1867 72 öre
1865- 1867 67 »

1865- 1869 59
1865- 1867 67 »

1865 1867 67 »

1866- 1868 59 »

7. Storbritannien, I rland och H elgoland via N ord-
tyskland 1869- 1872 52 resp .

41 öre
8. Tunisien via I tali en och Tyskland 1872 51 »

9. Förenta Staterna via England- Tyskland (eller
Göteborg 1872 45 »

+ obl igatorisk frankot vängsavgift.

H itintills har brev registrerats f rän positionen:
Il /3 Ryssland
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1858- 1868
Brev med lösenstämp eln 87 avsänt i ma j 1862 frän Rom till Stockholm.

Brevet har varit frankerat (ofullständigt) i nedre högre hörnet men märket
har tvät tats bort .

S täm pel data
Användningson P aris- Q uievrain
Användningst id 1858- 1868
T idigaste regist rerade avstämp ling 24/5 1862
Senaste registrerade avstämpling 31/8 1863
Sällsynthe tsgrad R 5
I . Portosatsen 87 öre förekom 1858- 64 fr ån följande länder (or ter) :
1. Schweiz, Storbritannien och I rl and v ia Frankrike 1858- 64
2. Sard inien, Lomb a rd iet m. fl. sta ter och Monaco via Frankr ike 1858- 64
I I . Lösensatsen 87 öre förekom 1864- 68 från följande länder (or ter) :

normalpor to
1864- 68 87 öre1. Schweiz, Storbritann ien och I rland v ia Frankrike

2. I talien de flesta sta terna (ej Kyrkosta ten)
via Frankrike

3. Portugal och Azorerna via Frankrike
1864- 68 87 öre
1867- 68 87 öre

H itin till s har brev regist rerats f rån p ositionerna: Inget brev enligt ovan .
Ett brev fr ån Barcelona frän 1863 är felakt igt taxerat t ill 87 öre -

skulle ha varit 72 öre. Ett brev är känt fr ån samma korrespondens med
lösenstämpeln 72 (via Frankrike). D et har pätecknats 87 men siff ran har
överstruk its igen i det fa llet rä t tade man t ill det hela igen.
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Brev med den nyupptäck ta lösenstämp eln 99 (somma ren 71) från Lon-

don v ia Aachen till Stockholm i juli 1865.

Användningsort
Anv indnin gst id
Tidigaste regist rerade avstämpling
Senaste registrerade avstämpling
Sällsynthetsgrad stpl.

Stämpeldata
Stockholm
1 865
omkr. 14/7 1865
19/8 1865
R5

Portosatsen 99 öre är synnerl igen ovanlig. N ågot enstaka vapenbrev
fr ån Ryssland är känt . Som lösenavgift är den något vanligare. U töver
ovan nämnda brev finns några med lösenpäteckn ing 99 öre fr ån England,
Cuba samt et t brev frän K reta.

I .  Portosatsen 99 öre f örek om tiden 1858 1864  ti ll följande länder (or-
ter) :

l. Ryssland, Polen och Ryska Asien (de flesta or terna ) 1858 1864
2. Felibe (i Turkiet) via Belgra d 1860- 1864
3. Vissa orter i Turkiet (bl. a. Sofia) via Osterrike 1862 1864
4. Egypten (de flesta ort er) via Trieste 1862 1864
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II .  Lösenavgif ten 99 öre f örek om tiden 1864 1872  f rän följande länder
(orter):

1. Storbritannien och Irland via P reussen
2. Storbritannien och Irland via Preussen
3. Spanien och Gibr altar (10gr. brev) via P reussen
4. Frankrike (3 ort s-brev) via Preussen
5. Vissa ort er i Turkiet (bl. a. Beirut och Rhodos)
6. Grekland via Osterrike och Preussen
7. Kanarieöarna (1 1/2 orts-brev) via Spanien och

Preussen 1865- 1872 76 öre
8. Japan via Förenta Staterna och H amburg eller

normalporto
1864- 1865 79 öre
1865- 1867 85 öre
1865- 1868 76 öre
1865- 1867 85 öre
1864- 1867 90 öre
1865- 1867 85 öre

Bremen 1872- 69 öre

H itin tills har brev registrerats f rän positionen:
11/1 England (79 öres straff portot 1865)
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1859- 1868
Brev med lösenstämpeln 102 avsänt i mars 1863 fr ån Rom t ill Stock -

holm.

S t&m peldata
Anv ändning sort
Anv ändningst id
Tidigaste regist rerade a vstämpling
Senaste registrerade avstämp ling
Sällsynthetsgrad stp !.

Par is- Q uievrain
1859- 1868
17/1 1859
5 3 1863
R4
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De kända breven kommer fr ån I talien, Frankrike eller Sydamerika.
I . Portosatsen 102 öre 1858- 1864 förekom från följande länder (orter) :
1. Toscana, N eapel, Sicilien och de Joniska öarna

via Frankrike
2. Parm a, Modena och Romagna via Frankrike
3. Kyrkostaten via Frankrike
4. Franska postanstalter vid Medelhavet

(Alexandria, Beirut) m. fl . via Frankrike
5. Grek land via Frankrike
6. Malta och Egypten via Frankrike

1858- 1862
1860- 1862

1858- 1864

1858- 1864
1858- 1864

1858- 1864

II . Lösenav gif ten 102 öre 1864 1868 förekom frän följande länder (orte r) :
normalporto

1864- 1869 102 öre
1864- 1869 102 öre

l. Kyrkostaten via Frankrike
2. Malta, Grekland, Egypten via Frankrike
3. Franska postanstalterna vid Medelhavet

(bl. a. Alexandria, Beirut etc.) via Frankrike
4. Tunis och Marocko via Frankrike

1864- 1869 102
1865- 1869 102

öre
öre

H itin tills har brev registrerats f ran posit ionerna:
I/3 Kyrkostaten (Rom)
I/1 Toscana (Pisa)

Ovriga kända brev :
a ett brev fr ån Marseille troligtvis har brevet sänts fr ån någon av

städerna under I/4.
b 5 brev fr ån Sydamerika (Uruguay resp. Brasilien) med felakt ig porto sats .

Enligt tillgi ngliga portotariffer existerade inte portosatsen 102 fr ån
dessa länder, varken under t iden 1858- 1864 eller 1864- 1868 (port o-
satserna borde ha vari t 108 resp . 116 öre).
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1858- 1868
Et t intressant brev med de båda lösenstämp larna 108 (liten st il) och

216 (tunn sti l) frän Ceylon ti ll »Götheborg, Sweden, J urop». Brevet av-
sändes från Colombo 26/6 med skepp till Marseille, där det avstämplades
4/8, gick sedan med järnväg till Paris 6/8, därefter med järnväg Paris
Quievrain (där de bäda stämplarn a slogs), vidare ti ll H amburg 7/8 och
sedan till Göteborg 8/8. Färden tog 43 dagar . 1-penny-märket räknades
ej som fr ankering - enligt de fr anska reglerna. Efter felslagningen av
108-stämpeln, som makulerades med två bläckstreck, slog man stämpeln
216 men markerade för säkerhets skull även beloppet i det övre vänstra
hörnet med bläcksiffran »216» med st reck under . Siffr an »1» mitt i brevet
betecknar 1 lod = dubbelt port o.

Stämpel data
Användningsort
Användningst id
Enda kända registrering (lilla 108:an)
Sällsynthetsgrad stpl.

Paris- Quievrain
1858- 1868
7/8 1860
R5

I. Portosatsen 18 öre 1858 64 förekom fr ån följande länder (orter)
via Frankrike:

1. Britti ska N ordamerika och Westindien
2. Tunis och Alger

1858- 1864
1858- 1864
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3. Eng. Ostin dien och andra Fjärran Östern-länder
via Suez (incl. China och Australien) 1858- 1864

4. Portugal 1860- 1864
5. Brasilien 1860- 1862
6. Cap Verde 1860- 1864
7. Cuba, Mexico, Argentina och U ruguay 1862- 1864
8. Maurit ius och Västafr ika 1862- 1864

II . Lösenav gif ten 108 öre v ia Frankr ik e förekom 1864 1868 frän följande
länder (or ter) :

1. Britt iska N ordamerika och Westindien
2. Cuba, Guadelope, Martinique och Mexico
3. Paraguay, Uruguay och Argentina
4. Tunis och Marocko
5. Cap Verde, Mauritius, Madagaskar m. fl .
6. Ostindien, Australien och div . kolonier
7. Panama, Guayana och Venezuela
8. Equador
9. Vissa utomeuropeiska orter med handelsfartyg

betalda till fr ansk hamn

normal porto
1864- 1869 108 öre
1864 1869 108 öre
1864 1869 108 öre
1864- 1865 108 öre
1864- 1869 108 öre
1864- 1869 108 öre
1865- 1869 108 öre
1867- 1869 108 öre

1867- 1869 108 öre

H itin tills har brev registrerats f rän positionen :
I /3 Ceylon
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1858- 1865?
Brev med den stora ]ösenstämpe]n 108 avsänt fr ån H ull i mars 1863 t ill

Stockholm. Brevet upp visar förutom stämpeln OBETALD T . även lösen-
päteckni ngen 7 = det belopp i Silbergroschen som med ti llägg för yt ter-
ligare 5 Sg. skulle utt agas som svensk t lösen, mult ip licerat med 9 = 108 öre.

S tämpeldata
Användni ngsort
Anv ändningstid
T id igaste regist rerade avstämp ling
Senaste regist rerade avstämpling
Sällsynthetsgrad stp l.

Stockholm
1858- 1865?
3/5 1858
8/4 1865
R l
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De flesta breven är avsända fr ån England, 2 från It alien. Alla äir adres-
serade till Stockholm (olika adressater). Stämpeln förekommer även i
mindre stil - se brev på föregående sida.

I Portosatser 108 öre 1858- 64 förekom från följande länder (ort er)
(post fr ån Frankrike se föreg. sida !) :

1. Storbritannien och Ir land via Ostende el. Göteborg 1858- 64
2. Sard in i en och Monaco via Preussen 185 8- 60
3. Malta och vissa orte r i Turkiet (t . ex. Constantino pel,

Beirut) via Osterrike och Preussen 1862- 64
4. Tunis via Osterrike och Preussen 1862- 64

II Lösenav gif ten 108 öre förekom 1864- 65 frän följande orter (förutom
post fr ån Frankrike) :

1. Spanien och Gibraltar via P reussen
2. Grekland via Osterrike- Preussen
3. Janina (i Turk iet) via Osterr ikeP reussen
4. Canarieöarna via Spanien och Preussen

N ormalporto
1864- 65 90 öre
1864- 65 99 öre
1864- 67 99 öre
18646 5 90 öre

H itin tills har brev regist rerats f ra n positionerna:

I / 1 Storbritannien
I/2 Sardinien

Dessutom finns ett brev i april 1865 med lösenstämpeln 108. Man skulle
rätteligen fått betala 99 öre.
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1868- 1875
Brev me d lösenstä mpeln (stor t format) fr ån Paris till Skellefteå 1868.

S tämp eldata
An vänd n ingsort
An vändni ngstid
Tidigaste registrerade a vstämp ling
Senaste registrerade avstämpling
Sällsyn thetsgrad stpl .

Paris- Q uievrain
1868- 1875
10/3 1868
6/ 11 1871
R S

I Portosatsen 112 öre 1858- 64 existerade inte.
II Lösensatsen 112 öre tillkom vid porto änd ringen 1868 och förekom som

dubbelt port o fr ån följande länder :
1. Frankrike 1868- 75 N ormalt dubbelt port o 84 öre
2. Spanien, Andorra och Gibraltar 1868- 75 N ormalt dubbelt porto 84 öre

H itin tills har brev registrera ts f ran p osition :
II/1 Frankrike
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1864 1868
Brey med lösenstämpeln 116 frän Riode Janeiro 24/8 1864 via

Bordeaux 18/9 P aris 18/9 - Södra Stambanan 21/9 t ill Stockholm.

S tämpeldata
An vändningsort
Användningstid
Tidigast registrerade avstämpling
Senast registrerade avstämp ling
Sällsynt hetsgrad stpl.

Paris- Q uievrain
1864- 1868
18/9 1864
20/5 1867
R4

Samtl iga brev med stämpeln 116 upptäcktes sommaren 1971 i en »Kaffe-
korrespondens» fr ån Brasilien till Fridrich Kroplie n i Stockholm. Stäm-
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pelns existens hade varit känd några år tid igare. Den tillhörde de stämplar
som utväxlats med Frankrike, men eft ersom nägot brev tidigare ej varit
känt , har den ej heller upptagits i någon handbok eller katalog.

I Portosatsen 116 öre 1858- 64 ( via Frankrike) förekom fr ån länderna :
1. Brasilien 1862- 64
2. H onolulu via Panama
3. N ordamerikas Förenta Stater

18626 4
1858- 64

II Lösensatsen 116 öre 1864 68 (via Frankrike) förekom fr ån följande
länder :

1. Förenta State rna
2. Brazilien
3. H onolulu (Sandwichöarna)

H itintills har brev registrerats f rän posit ion :
II /2 Brazilien

N ormalporto
1864 71 116 öre
1864- 71 116 »

1864- 71 116 »
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1858- 1868
Brev med lösenstämpeln 144 fr ån Paris t ill Skellefteä janu ari 1868.

S tämpel data
Användningsort
Användningstid
Tidigaste regist rerade avstämpling
Senaste registrerade avstämpling
Sällsynthetsgrad stpl.

Paris- Quicvrain
1858- 1868
12/5 1859
19/9 1868
R2
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De flesta av de registrerade breven härstammar ur korrespondensen fr ån
Major Koch i Uddevalla eller N .G. Sörensen i Stockholm. Samtl iga brev
kommer fr ån Frankrike, Spanien eller Port ugal. Stämpeln OBETALDT.
förekommer pa 2 av breven. 2 brev är frankerade med fr imärken i oti ll-
räcklig omfatt ning. H elt port o har då fått betalas = 144 öre för 1 lod.

I Portosatser 144 öre (via Frankrike) åren 1858- 64 förekom från län-
derna :
Dubbelt p ort o (1 lod)
Enkelt p orto (1/2 lod)

1. Frankrike, Corsica, Spanien, Portugal och Algeriet
2. Mexico via N ew York
3. Colonier i Westindien (ej t illhöriga Storbritannien)
4. Panama, Venezuela, Ecuador, Bolovia, Peru, Chile

1858- 64 1 lod
1858- 62 1/2 lod
1858- 64 1/ 2 lod

via Panama 1858- 64 1/2 lod

I I L ösensatser 144 öre (via Frankrike) förekom åren 1864- 68 från län-
derna:
D ubbel t p ort0 (2 X 72) f ör 1 lod

N ormalporto

1. Frankrike, Corsica, Spanien, Gibraltar och Algeriet 1864- 68 144 öre
2. Portugal 1864- 67 144 »

Enk elt p orto f ör 1/2 lod
3. Panama, N y-Granada och Venezuela (via Panama)
4. Ecuador, Bolivia, Peru och Chile
5. Vissa ort er i West-Indien (ej t illhöriga

Storbri tannien)
6. N ederländska Guyana
7. Ostindien (N ederländska besitt ningar)

H itin tills har brev regist rera ts f rän p ositio nern a:

I /1 Frankrike, Port ugal och Spanien
I/ 1 Frankrike

1864- 65 144 »

18646 5 144 »

1864 68 144 »

1867- 68 144 »

1867- 68 144 »
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1859- 1868?
Ett av de nio breven med lösenstämpeln 204 avsänt fr ån Tunis i januari

1860 till Gefle.

S tämpeldata
Användningsort
Användni ngstid
Tidigaste registrerade avstämpling
Senaste registrerade avstämpling
Sällsyn thetsgrad

Paris- Quievrain
1859- 1867
Janu ari 1860
10/8 1862
R4

Brevet hade en vikt av 1 lod, vilket fr amgår av 1:an i övre kanten mitt
på brevet samt »2» = dubbla port osatser i övre v . hörnet . Portosatsen var
102 öre för enkelt porto om 1 / 2 lod och 204 öre för 1 lod. Övriga brev
kommer från s. k . »Kaffekorrespondens» med Rio i Brazilien.

Portosatsen 204 öre som enkelt porto existerade ej varken åren 1858- 64
eller som lösenporto 18646 8 för 1/2 lod.

Portosatsen 204 öre = dubbelt porto för 1 lod (via Frankrike) förekom
från följande länder (ort er) :
1. Toscana, N eapel, Sicilien och de Joniska öarna 1858- 62
2. Parma, Modena och Roma gna 1860- 62
3. Kyrkostaten 1858- 64
4. Franska postanstalter vid Medelhavet (Alexandria,

Beirut) m. fl . 1858- 64
5. Grek land, Malta och Egypten 1858- 64
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6. Engelska Ostasiatiska besittningar (För-Indien, Cey-
lon, H ongkong etc.) via Alexandria och Trieste
(Frankotväng ti ll Alexan dria) 1858- 64

Lösenav gif ten 204 öre = dubbelt porto  18646 8 för 1 lod (via Frank-
rike) förekom från följande länder (orter) :

1. Kyrkostaten
2. Malta, Grekland och Egypten
3. Franska postanstalterna vid Medelhavet

(bl. a. Alexandria, Beirut etc.)
4. Tunis och Marocko

N ormalport o 1 lod
1864- 69 204 öre
1864 69 204 »

18646 9 204 »

1865- 69 204 »

H itin tills har brev regist rerats f ran positionerna:
Ingen av de nämnda positionerna är tillämpliga för något av de n1o

regist rerade breven med lösenstämpeln 204.
Ett brev kommer fr ån Tunis 1860 (det avbildade). Tvä portosatser frän

Tunis var 1860 216 öre via Frankrike. Kan man ha förväxlat portosatsen
från Egypten (position I/5)? Samtl iga övriga brev kommer fr ån Brazilien

Kaffekorrespondens 1861/2. Portosatsen för dubbelt porto med Bra-
zilien via Frankrike var då 216 öre resp . 232 öre (från och med 1862).
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1858- 1868
Brev med lösenstimp eln 216 (3 port osatser) fr ån Barcelona i november

1862 ti ll Stockholm.
S tämpeldata

An vändn ingsort
Användni ngstid
Tidigaste registrerade avstämpling
Senaste registrerade avstämpling
Säl !syn thetsgrad

Paris- Q uievrain
1858- 1868
7/9 1858
20/ 1 1868
R3

Av denna stämp elty p finn s 2 eller 3 olika varianter . Ett av de int res-
santaste breven med 10 st 20 centimare frän Paris t ill N ora finns avbildat
på nästa sida. Brevet har enligt de fr anska reglerna belagts med hel lösen.
Ett annat intressant brev är avsänt från Batavia via Marseille- Paris-
H amburg- Ystad t ill Gefle.
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I Portosatsen 216 öre existerade inte för enkelt porto (= 1/2 lod) via
Frankrike eller någon annan väg till Sverige. D äremot fanns dubbelt
p ort0 2 X 108 öre och tredubbelt p ort0 3X 72 frän följande länder (via
Frankrike):

A D ubbelt p orto
1. Britti ska N ordamerika och Westindien
2. Tunis och Alger
3. Eng. Ostind ien och And ra Fjärran Ostern- länder via Suez

(t. ex. China och Australien)
4. Port ugal
5. Brazilien
6. Cap Verde
7. Cuba, Mexico, Argent ina och Uruguay
8. Mauritius och Väst-Afr ika

B T redubbelt p orto
l. Frankrike
2. Corsica, Spanien, Gibralt ar, Port ugal
3. Algeriet

1858- 64
1858- 64

1858- 64
1860- 64
1860- 62
1860- 64
1862 64
1862- 64

1858- 64
1858- 64
1858- 64

I I Lösensatsen 216 öre förekom 1864- 68 ej för brev via Frankrike men
existerar för dubbelt port o (= 1 lod) 2 X 108 öre och tredubbelt port o
(1 1/2 lod) 3 X 72 öre.

A D ubbelt lösen v ia Fra nk rik e lösen = normalt porto 216 öre
1. Brittiska N ord-Amerika och Westindien 1864 69
2. Cuba, Guadelope, Mart inique och Mexico
3. Paraguay, Uruguay och Argentina
4. Tunis och Monacko
5. Cap Verde, Mauritius och div . kolonier
7. Panama, Guyana och Venezuela
8. Equador
9. Vissa utomeuropeiska ort er med handelsfart yg-port on be-

talda till fr ansk hamn

1864- 69
1864- 69
1864- 65
1864- 69
1865- 69
1867- 69

B T redubbelt lösen v ia Frank rik e lösen =
l. Frankrike
2. Corsica, Spanien, Gibraltar och Algeriet
3. Portugal

normalt porto 216 öre
18646 8
18646 8
1864- 67

H itintills har brev registrera ts f rän p ositionerna:
IA/3 Batavia IB/1 Frankrike II B/ 1 Frankrike
IA/5 Brazilien IB/2 Spanien
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1858- 1868
Brev med den tjock a ty pen av lösenstämpel 216 (3 dubbelt porto) avsänt

fr ån Paris i januari 1868 till N ora. Brevet är fr ankerat med 10 st 20
centimes-frimärken men har trots detta lösenbelagts med fullt porto 216
öre. Brevet har anteckning om vikten, 15 gram. fransk portosatspäteck-
ning 3 samt röd lösenstämpel A FFR. IN SUFF.P.14» = otillräcklig fr an-
kering. I Sverige noterades dessutom »Lösen 216 öre».
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18611 868
Brev med högsta lösenstämpeln 232 fr ån Rio de J aneiro i juni 1866 via

Bordeaux och Paris till Göteborg. Det tog brevet endast 28 dagar att nå
adressaten.

Stämpeldata
Användningsort
Användn ingstid
Tidigaste regist rerade avstämpling
Senaste registrerade avstämpling
Säll synthetsgrad

Paris- Q uievrain
18611 868
26/3 1861
24/6 1866
R3
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Samtl iga brev härstammar från s. k. »Kaffekorrespondens» med Rio i
Brazilien.

Varken portosat serna eller lösenavgift en 232 öre existerar under t iden
1858- 68 via Frankrike för enkelt porto = 1/2 lod.

I Portosatsen 232 öre för dubbelt porto 18586 4 via Frank rike för
1 Jodsbrev förekom från följande länder :

1. Brazilien 1862- 64
2. H onolulu via Panama
3. N ordamerikas Förenta Stater

1862- 64
1858- 64

II Lösensatsen 232 öre 1864- 68 via Frankrike för 1 lods-brev förekom
från följande länder :

1. N ordamerikas Förenta Stater
2. Brazilien
3. H onolulu (Sandwichöarna)

N ormalporto
1864- 71 232 öre
1864 71 232 »

1864- 71 232 »

H itin tills har brev registrerats f rä n positionerna:
I / 1 Brazilien
I/2 Brazilien

Tabell V
Indelning av lösenstämp lar ef ter sällsy n thetsgrad
RS= högst 5 kända
R4= 6- 10 »
R3= 11- 25 »
R2 = 26- 100 »

R 1= 101 »

Okänd i samlarhänder : 81
R 5  29 sk., 34 sk. , 36° BO , 1 Rdr. 10 sk., 1 Rdr. 20 sk., 1 Rdr. 24° BO

1 Rdr. 24 sk. (2 stpl), 2 Rdr. 6 sk., 12 öre, 17 öre, 25 öre (rak), 25 öre
(liten sti l), 30 öre, 25 (grov), 25., 32, 34, 35., 36, 68, 87, 99, 108 (lilla
typen), 112, Uddevalla 4-kant typ I och II samt Wästerässtämplarna.

R4  Stockholm 4 sk (rund), 25 öre (stor), 1 Rdr. 8 öre, 102, 116, 204.
R 3  15 sk., 1 Rdr., 72 öre, 54., 216, 232 och Uddevalla fas II - IV
R2  Stockho lm 4 sk (8-kant), Stockholm 12 öre, 24 sk., 18 öre, 42 öre,

60 öre, 56, 144 och Uddevalla fas I.
RI Obet. D annemark 36 öre, 45 öre, 63 öre, 90 öre, 72, och 108.
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T abell VI
Frek v ens av lösenstämplam a ef ter av sändarland

Från Sk andinav ien
D anmark R I
Finland R 3
N orge R S

Öv riga Europa
Frankrike
Tysk land
Spanien
England
Ryssland
Portugal
Malta
Schweiz
H olland
Belgien
T urk iet
I talien

R I
R I
R 2
R 2
R 2
R S
R S
R 5
R 2
R 3
R S
R 3

Fran Utomeuropa
Aust ra lien R5

Indien R 5
Ceylon R S
Sumatra R 5

T unis R S
Algeriet R 5

USA RS

Brazilien R2
U ruguay R S

Brev fr ån andra europeiska länder
icke kända
Brev från andra utomeuropeiska
länder : Okända
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