
VARA FÖRSTA PS-KORT
- MED FRIMARKEN O CH UTAN

A v Sv en A hman

Särsk ilda postkort , bland samlarna välbekanta und er benämningen»P .S.-
kort», infördes för interna tjänstemeddelanden postanstalterna emellan
genom cirkulär f rän Generalpoststyrelsen date rat 23 april 1874. H and-
böckerna har mycket litet att säga om dessa PS-kort utöver att notera de-
ras existens, och sä vi tt jag kunnat finna sta r det ingenstans nagot om
f rank erade  sådana kort . D ett a är i och för sig naturl igt eft ersom PS-be-
teckni ngen ang er postsak ,  alltsa et t meddelande i posttjänsten, som var av-
gif tsbefr iat . Så mycket mera int resseväckande är det at t konstatera att
sädana postsakskort i speciella fall likväl fr imärktes, oft a med rät t höga
valörer. På grundval av et t mycket sparsamt material skall ett försök här
göras a tt klarlägga för vilka ändamål frankering av PS-kort har förekom-

m1t .
I General poststyrelsens cirkulärnotis n r 30 för 187 4, daterad den 23

april, meddelas t il l samtliga post förval tare:
Enär erfarenheten visat att en stor del af de meddelanden, hvilka

i tjensteärenden göras postanstalterna emellan, äro af beskaffenhet att
kunna affat tas helt kort , samt dessa meddelandens öfverbringande i
bref form föran leder en ej obetydlig åtgång af papper, kuverter och
lack, har Kong!. Generalpoststyrelsen, som ansett det önskligt at t här-
för kunde ä väga bringas en mindre kostsam och mindre t idsödande
form, beslutat att , t ill lät tnad vid korrespondensen i tjensteärenden
inom Postverket , införa särskilda för densamma afsedda korrespon-
denskort , hvilka till skillnad från vanliga brefkort och tjenstebref-
kort skola benämnas  postk ort .

D essa postkort komma att tillsvidare af Kongl. Generalpoststyrel-
sens kameralbyrä postans tal terna t il lhandahällas uta n afgift och utan
redov isningsskyldig het ; de skola af post för valtaren förvaras, och vare
han ansvarig att de ej missbrukas.

Postkort mä ej under någon förevändning till a llmänheten utl em-
nas. D et skall, innan det befordras, afstämpl as ä afsändande postan-

sta lten .
För sk riftl iga meddelanden må användas kortets båda sidor, men

derå må ej införas annat än sådant som rörer tjensten eller eljest får i
bref säsom postsak afhandlas.
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Till Generalpoststy relsen själv fick de nya PS-kort en däremot inte an-
vändas, föreskrev cirkuläret . Mot iveringen var a tt skrivelser t ill Styrelsen
skulle pätecknas uppgift er om ankomst- och föredragningsdag m m, och
detta skulle vanligen inte få plats.

Ov erf ly ttnin g av tidningar f rän Västerv ik till Porla, sällsy nt f rank ering med 3 grov -
tandade rik sdalermärk en .
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D et t idigaste med fr imärken försedda P S-kort et i P ostmuseets samlingar
ä r från filatelist isk synpunkt en verklig p raktsak . D et är avstämp lat i
Westervik 9/6 1878 och bär tre stycken enr iksdalermärken, t ill på köpet
av den 13-tandade upp lagan.

P ostkontoret i Västervik vände sig pa dett a sät t ti ll Postverkets tid-
ningsexpedition, afd . 1, i Stockholm med följande ärende:

Fran och me d mo tta gand et af denna sk rif velse och till den 9 Juli
torde följande tidningar retourneras t ill Porla poststation :

1 exempl . af Stockholms D agblad, landsort supp lagan
1 dito af Post- och Inrikes T idningar
1 dito af N y Illust rerad T idning
1 dito af D agens N yheter
1 d ito af Söndags N isse
1 d ito af A ftonbladet samt ett af N ya D agligt A llehanda,

dagliga upp lagan, för a tt under denna t id t illstä llas Brukspatron
Alfred de Mare, Porla .

D en aktningsvärda listan över brukspatron ens sommarlektyr, under den
månad han låg i Porla och drack brunn, är försedd med avbockningar vi d
va rje t idningsnamn (utom Söndags N isse, vad nu det kan ha inneburit)
och med tredubbel bock framför varje rad i listan ( där är även Söndags
N isse med) samt med en signerad ant eckning » Annot . v id afd 2 d. 11/6
78». D et stär ocksä en romersk tväa i kortets nordöstra hörn pa textsidan,
som förefaller markera remissen dit från adressaten, afd . 1. N ederst på
adressidan står dessutom en signerad anteckn ing » Anno teradt Afd . 1, 11/ 6
78», sä nog fär man säga at t ärendet omg äende blev grundligt handlagt
och bokfört . D et gällde för Afd . 1 a tt minska ant alet av alla de olika tid-
ningarna som skulle gå t ill Västervik och för Afd. 2 att se till a tt samma
tidningar fick et t exemplar t ill i bunten t ill Porla . D en senare ort en skulle
dessutom ha ett me ddeland e om att det var brukspat ron de Mare som
skulle ha dem. D et var för denna bokför ing och sk rift växling som Post-
verket (enligt A llmä nna Poststadgans v it tnesbörd) kr ävde en över fly t t-
ni ngsavgift av 25 öre (för t idning som utgavs högst en gång i veckan) eller
50 öre (om t idningen utkom mer än en gång i veckan), sammanlagt t re
riksdaler, som redovisades med frimärken på P S-kortet .

En av Sverigesamlingarna på utstä llningen Stockholmia 74 innehöll ett
liknande PS-kort om t idni ngsöverf lyt tnin g, fr ankerat med två av de grov-
tandade riksdalermärkena, som är så utomordentl igt sä llsynta bevarade på
hela försändelser.
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Av de bevarade fr imärkta PS-kort en fr ån ä ldre t id, a lltså den typ som
användes före sekelskiftet , tycks de ojämförl igt flesta avse överflyt tning
av postp renume rera de tidningar. ' )

Tidningsöverf ly tuning f ör S A A ndree.

1 Sena re kom en särsk ild blanket t , T idningsöverflytt ning, i bruk och även på den
redovisades öv erflyt tningsavgit ten med fr imärken. D essa överfl ytt ninga r gä llde t id-
ningar som rek v irerats med den långa, t redelade, gröna blankett för t id ningsp ren umera -
t ion som användes fr am t ill 1963 och som många läsa re säkert kommer ihåg. D essa pre-
numerat ioner avsäg månad , kva rt al eller å r, och nä r t iden utgåt t förva rades de v id post-
anstalterna under fem k va rt a l och d ä refter mak ulerades de. Bland dem fanns blankett er
för de tidningar som kommit ö verf lyttade fran annan o rt. D e var inte män ga i sam-
manhanget, och o ftast mak ulerades de med resten av bunta rna .
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Sjutt iofem öre i form av ett SO-öres, ett 20-öres och ett 5-öres ringtyp -
märke, med vacker avstämpling »K ARRGRU FV AN 3/ 9 1884», erford-
rades för at t under återstoden av månaden flytt a p renumerationen på Post-
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Ef tertax eringsk ort f ö r rek till utlandet .
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gumman och Budkaf len frän Stockholm för ingenjör S A Andree, tret ton
å r innan han försvann i N orra ishavet på sin olyckliga ballongfärd mot
N ordpolen. D et var nästan spöklikt att få höra , då dett a PS-kort här-
omä ret visades för Postmuseets chef G ilbert Svenson på hans ämbetsrum
vid Lilla N ygatan, att i just det ta rum  hade Andree pa sin t id residerat
som tjänsteman i P atentverket !

*En helt annan form för an vändning a v P S-kort med fr imärken på, och
en där mä rkenas uppgift som redov isning och inte som frankering är all-
deles enkel och k lar, visar et t PS-kort frän postkupeexpedit ionen P KX P
N o. 2 C. UTR. N. », som den 7 mars 1890 av fyrades t ill den lilla postan-
sta lten Manto rp i Ostergöt land . D et är på sin textsida förset t med tryckt
text , v ilket visar att det rör sig om en användning som int e kan ha varit
helt ovanlig. Med ort namn och siff ror ifyllda för hand , men den övriga tex-
ten t ryckt , lyder meddelandet fr n postkupen t ill poststati onen i Mantorp:

Postafgift erna för rekommenderade brefförsändelsen n :r  13560
å  6  port osatser fr ån t ill  Tak oma  i  N . A merik a
vägande 85 gram befo rd ringsafgift . . . . . . . . . . 1 kr. 20 öre
utgöra rekomm endatio nsa fgift k r . 20 öre

assuransafgift . . . . . . . . . . . . k r. öre
eller t illhopa . . . . . . . . . . . . . .  1  k r.  40  öre

D å emellert id nämnda försändelse befanns försedd med fr imärken
rill sammanlagt belopp af endast kr  60  öre, anmodas Postanstalten hit
öfversända ma kulerade frimärken anb ragta ä detta postkort , ti ll be-
lopp af k r  80  öre.

Så skedde vederbörligen. Textsidan ä r »frank era d» med par av två av
1886 års märken, 30 öre ringtyp och 10 öre Oscar II bokt ryck, bägge med
posthorn på baksidan. D e är avstämplade »MAN TOR P 10/3 1890». Kor-
tet har inte oma dresserats för ätersändning ti ll postkupen . D etta beror pa
att postkupen för varje resa p a sin tjäinsterapport anmälde ut färdade eft er-
taxeringskort av detta slag t ill postdirektio nen, som sedan övertog bevak-
n ingen av at t restbeta lningen kom Postverket t ill godo i form av makule-
rade fr imärken. D it måste al ltsä Man torp ha skickat det frankerade kort et ,
men det har tydligen skett i kuvert .

Logiken i förfarandet med eftert axering är uppenbar.  A ntingen  hade
poststa tionsföreständaren i Mantorp tagit ut rätt porto för reket då det
lämnades in på posten, men satt på för litet fr imärken . I så fa ll fanns
pengar över i kassan för eftertaxeringen .  Eller ock sä  hade posttj änsteman-
nen begärt för litet por to av inlämnaren . D en sortens misstag var han per-
sonligen ansvarig för, och för att Posten skulle få sina 80 öre fick han allt -
så vackert själv köpa fr imärken at t sät ta på kor tet innan det skickades
iväg.
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Det underfrankerade reket självt fick däremot gå vidare på sin färd, i
det här fallet först över Atlant en och därefter tvärs över hela den nord-
amerikanska kontinenten ända till Tacoma i delstaten Washington längst
ute i nordväst vid Stilla havet . Det var också helt logiskt. Eftersom rek-
brev måste lämnas in på posten och inte bara kunde läggas i en brevlåda,
hade det varit oegentl igt att i ett sådant fall lösenbelägga brevet och där-
med straffdebitera mottagaren för en felfrank ering som på ett eller annat
sätt var Postens eget fel.

Förekomsten av tryckta formulär för eft ertaxering - utom rek kunde
även ass, postanvisningar och paket som blivit underfrankerade vid in-
lämningen på Posten bli föremål för sådan eft erdebitering visar att tan-
kegängen var fullt genomförd fr än Postens sida. Anda vägar man nog
pästä att bevarade PS-kort som frankerats av dett a skäl, är mycket fätal iga
ute i samlarvärlden. H ur kommer detta sig?

Svaret är enligt den postala sakkunskapen at t eftertaxering skorten lik-
som de ovan berörda överflyttningsmeddelandena om tidningar hamnade
som enstaka russin i en mycket stor kaka och där blev de helt enkelt in te
tillvaratagna. I det aktuella fallet hamnade eftertaxeringskortet på Post-
direktionen i Ostr a distriktet . Där lades det som bilaga till tjänsterappor-
ten tillsammans med expedit ionshandlingar f rän postkupeerna i distriktet.
H ade eft ertaxeringen utfärdats av en fast postanstalt hade kort et på sam-
ma sät t hamnat på den utfärdande postanstaltens överordnade postkontor,
där det lades som bilaga till en »anmärkn ingsliggare». I båda fallen gäller
att dessa frankerade kort int e kom att arkiveras t illsammans med paket-
adresskort eller postanvisningar som utgör grundvalen för nutida »kilova-
ra». De har legat bland sådana handlingar som efter föreskriven arkive-
ringstid har makulerats, och de har följt med bland dem.

Enligt samtida vittnesbörd var Posten länge, i varje fall ett gott stycke
in på 1890-talet, så negativt inställd till allt vad fr imärkssamlare hett e, att
till och med inlösta postanvisningar, som ändå fanns samlade buntvis i
stora mängder på Postanvisningsrevisionen, ovillkorl igen måste förstöras.
Det gick åtminstone vid ett tillfälle så långt att när begagnade postanvis-
ningar skulle säljas som makulatur, sä gick part iet int e till den högstbju-
dande helt enkelt därför att denne lätit förstä att han ämnade tvätta
bort fr imärkena från blanketterna innan de förmaldes. Från Postens syn-
punkt var det vik tigare att postanvisningarna inte utsatt es för nägon be-
handling innan de förintades. Aven om bara uppgifterna om adressat och
belopp finns kvar, var detta tillsammans information som enligt bestäm-
melserna om brevhemlighet inte får avslöjas.

*
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Den enda ytt erligare typ av fr ankerade PS-kort som jag set t, återfinns
på ett kort som gått fram och t illbaka mellan två postanstalter i N ärke och

Feladressering av paket korrigerad.
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Värmland 1890. Det finns också på Postmuseum. Det är fr ankerat med två
12-öres och et t 6-öres frimärke av ringtyp, och dess historia blir fullt k lar
om man tit tar pa vad som star pa kortets bäda sidor .

Ursp rungligen har PS-kortet skickats ofrankerat frän Stora Mel-
lösa i nordöstra N ärke till postko ntoret i Karlstad den 25/ 12 1890. D är
var man då för tiden alltså igång även på juldagen. Arendet var följande:

M ed gårdagens post ank om ett pak et, af st. i K arl stad 22/12, till
Bruk sf örv altaren Carl Sv ensson, H asselback en . Så v äl adressaten som
hans bostad ära här obek an ta, hv arf ör af sändaren Erik H edqv ist tor-
de tillspörjas, huru med pak etet, som patagligen af sändts under orik -
tig adress, bör f örf aras.

Karlstad fick fatt i E H edqvist, och han har nederst på kort et skrivit :
I f rågav arande f örsändelse bör returneras till M ellösa. 30 öre i f ri-

märk en bif ogas.
Varpå Karlstad strök över sin egen adress och sin fina ti tel, »Postkon-

toret», och skickade tillbaka kortet med H edqvists fr imärken makulerade
den 27 / 12, t redjedag jul, till »Poststat ionen Stora Mellösa».  Dit  anlände
det för andra gängen, enligt ank omststämp el, pä nyärsafton.

Paketet hade helt enkelt feladresserats, till Stora Mellösa i stället för
Mellösa. Femton år tidigare hade Stora Mellösa i N ärke under en kort tid,
mindre än ett år, haft namnet Mellösa. Men den 1 december 1875 fick det
sit t nya namn och den 1 november 1876 fick Mellösa i Sörmland övert a det
avlagda. Dit var det tydligen som Erik H edqvist ville skicka sit t paket .
Eftersom han hade skrivit fel adressort , fick han betala nytt porto el ler
om man så vill eftersändningsporto frän Stora Mell ösa till Mell ösa och
det kunde han göra på enklaste sätt genom att sätta fr imärken på korres-
pondenskortet . Frimärken är sannerligen användbara.

*Begagnade PS-kort utan fr imärken på är det ju inte så ovanligt att t räffa
på bland samlare, t rots det uttryckliga förbudet i cirkuläret av 187 4 mot
att»under nägon förevändning» lämna ut dem till allmänheten. H ur detta
gått till när det gäller kort fr ån den äldsta, rest riktiva t iden, lär väl nume-
ra inte kunna fastställas. Man kan knappast utesluta att de i första om-
gången ut gjort stöldgods eller från Postens makulaturförsäljni ng utplockat
material.

Med de obegagnade ter sig förekomsten ute i marknaden ändä svärför-
klarligare, i betraktande av cirkulärets kategoriska förbud. Detta hade sin
gru nd i at t »PS»-beteckningen ju egentligen utgjorde kortets frankering, in-
seglet på att det - låt vara endast för vissa angivna än damä l fick be-
fordras utan avgift . Posten kunde ju, i motsats till andra statl iga myndig-
heter, av rena redovisningsskäl inte använda tjänstefrimärken. Sa det är
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väl med de cirkulerande obegagnade PS-korten från den äldsta tiden lik-
som med de långa tjänstemärken som slunkit ut i obegagnat skick, att de
vägar på vilka de nått samlarna är lätt tvivelakt iga . . .

Korten skulle tryckas på samma kartong och i samma format som de
nägon tid dessförinnan införda tjänstebrevkorten, men i praktiken kan man
finna PS-kort pa en gräare kart ong. Typsnittet pä bokstäverna »PS» väx-
lade också. I en litograferad upplaga, av vilken jag har sett ett exemplar
avstämplat i Göteborg 30/ 8 1877, är de smä ckrare, och även beteckningen
P OSTKORT » mitt över platsen för adressen har annat utförande än pa
de boktryckta. Den typ som dominerade fr am till 1885, finns dock redan
på et t kort avstämplat i Malm6 19/ 6 1875. Denna tidiga typ, i formatet
145 X 80 mm, hade endast en adresslinje eft er ordet »Till ». Från ca 1884
blev formatet 140 X 90 mm och adresslinjerna tre, prickade i stället för hel-
dragna liksom den för avstämpling avsedda cirkeln upptill till höger.

*Att gå in på de mångfaldiga ändamål för vilka PS-korten utan frimär-
ken användes i den inr e postala kommunikationen skulle föra för långt,
och i varje fall fordra tillgång till ett vida större material än jag haft till
förfogande. En enda iakttagelse bör dock noteras. Det finns exempel på
at t PS-kort användes för posta la tjänstemeddelanden även till utlandet .
Jag har set t sådana kort till N orge och D anmark. PS-beteckningen f ick

PS-k ort i ll N orge m ed rät telse av up pgif t pa v ärdeka rta.
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användas till de nordiska länderna, till andra fr ämmande länder var mot-
sva rande tryck »Service postal», senare »Service des postes».

P • S. WiO ·n u r ·:i-1. · .

L -- lS&S.u?25:-: i!Si'S5-- ....... msi!S":.c225-<22S------ ,

PS-k ort till Danmark med anmälan om övertaligt tidningsex emplar.
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Till Kristiania Kongl. Postomkart . Kontor gick den 5/ 1 1879 ett kort
fr ån PKXP N r 19 med rättelse av en adress på ett rek till Kristiania.
Detta hade på kart an dagen förut av misstag upp fört s som kommande
från Köping, medan rätt a avgangsstationen skulle vara Wi ring. Och ne-
derst pa adressidan av kortet star ocksa pa norska »Rettet 6/ 1», sä rätte lse
vidtogs i vederbörlig ordning.

Av den senare, högre och något smalare typen av PS-kort har et t gått
till Kongl. Avispostkontoret i Köpenhamn . Det saknar avstä mpling i den
därför avsedda cirkeln på adressidan och har väl sålunda gått t ill den dan-
ska huvudstaden inneslutet i konvolut , ensamt eller tillsammans med and-
ra. På textsidan meddelas att Malmö- Ystad fått fyra exemplar i stället
för t re beställda av senaste numret av publikationen »Von Forsvar», och
att ett av dem därför ätersändes.

Där finns också en svensk poststä mpel, känd i annat sammanhang:
P O STIN SPEKTI ON EN SD .», d v s Södra dist riktet. Datum är 18/7
1889. Detta är en stämpel som man någon gång kan träffa på som maku-
lering av Postverkets bekanta blå oblat »Correspondance du service postal
Suede Etranger», om man har tur. Jag har sett den just pa konvolut som
gått från Malmö till danska postverket i Köpenhamn, och man kan ju all-
tid gissa att det var i sådant fodral som ett PS-kort som detta kommit
utan för landets gränser.

Faktiskt har jag också set t ett frankerat PS-kort, vars egentl iga adressat
var danska posten. Det är avsänt fr ån Lund 7/6 1889 och frimärkt med
enkronasmärket av ringtyp med posthorn pa baksidan. Men eftersom fr i-
märken, som vi sett , inte ut gör någon frankering i egentl ig mening, utan
en intern postal avgiftsredovisning, har kort et befordrats som postsak. Det
har på adressidan påtrycket »Rekommenderas» och avser tillfällig flytt -
ning av en postprenumererad tidning. H ur vanliga dessa meddelanden na-
turligt nog var, framgår av att kortets texts ida har en t ryckt formulärt ext .
Den lyder , med kursivering av det som är ifyllt med bläck :

Från och med den 12/6 til l och med den 25/8 tord e 1 ex. af Sk ånsk a
A f tonbladet frånr äknas Lund och sändas till K öp enhamn för att till-
delas D r K nut V intz ell adr. R ungsted.

I stället för direkt till Köpenhamn har kort et med sin enk ronasfranke-
ring frän postkontoret i Lund skickats till Malmö, utväxlingspostanstalten
för post till utl andet . Det har på adressidan en gummistämpel som visar att
det kommit t ill »KJ0 BEN H AVN S AVISPOSTKON TOR» den 12 juni,
och en anteckni ng pa danska : »Br. m. till Kbha vns Banegaardspostkt. ti l
Underretning og videre beligl. Foranstal tnin g». Detta mäste ha varit det
danska tidningspostkontorets delgivning t ill bangårdsposten, så att tid-
ningsexemplaret utan vidare omgång dagligen skulle dirigeras till första
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Tidningsöv erf ly ttning till Danmark .

tillgängliga tåg till Rungsted, en av mellanstationerna på linjen Köpen-
hamn- H elsingör .
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Aven i det här fallet frestas man gissa a tt kor tet har fä t t göra färden
över Sundet i et t av Södra postdirek tionens konvolut , med eller utan den
blåa oblaten som frankering. D essa oblater , som drogs in först 1900, »be-
traktas av många samlare såsom ett tjänstefr imärke», stod det i minnes-
skrift en Sveriges frankotecken 1855- 1905, såvit t jag kunnat se den enda
handbok som ens nämner detta värt internationella »postsaksmärke».
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