
POSTAN VISNIN GEN S IN FÖRAN DE I SVERIGE
A 1• K art-Erik S tenberg

Fram till 1866 var den som ville skicka pengar per post hänvisad t ill
rekommenderat brev . Men avgiften för rekommendation var hög och det
fanns - då som nu - personer som skickade pengar i vanliga brev . Av-
sändaren hade då ingen möj lighet att av Postverket  få  ersättning för förlorat
belopp om brevet kom bort.

Utöver motsvarigheten till våra dagars rekommendation fanns också
»öppen rekommendation» som i dag motsvaras av begreppet assurans . På
dem skulle antecknas »Rekommenderas in specie» och beloppets storlek.
Posttjänstemannen kontrollerade det inneliggande beloppet och satte post-
ens sigill i vardera hörnet av kuvertet. Härtill skulle avsändaren sätta sitt
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sigill mitt på kuvertets baksida . Sigillen förbands också med en blå och gul
tråd . Båda slagen av rekommenderade brev karterades under beford-
ran de är därför försedda med karteringsnummer och kunde därför
följ as . Postverket ansvarade därför till en viss gräns för brevens innehåll.
Den I j uli 1866 sänkt es avgiften för sluten rekommendation från 35 till 24
öre . Trots dett a hade utvecklingen medfört krav på ett smidigare sätt att
skicka pengar .

Tillkomsten av postanvisningen i svensk poströrelse är intre ssant och för
forskningen i posta la verksamhetsgrenar ett stort område . Vi kan följ a
händelserna under en första trevande period genom brev till och från K
Maj :t. Därefter börj ar verksamheten ta fastare form , postala bestämmelser
utfärdas och blanketter faststä lls . Genom den vid samma tid införda stati-
stiken kan vi också följ a hur antalet postanvisningar ökade - liksom be-
loppen - för riket i sin helhet e ller för varje enskilt postkontor. För
utrikestrafiken kan vi konstatera att krigsoroligheter medförde vissa prob-
lem för penningförmedlingen .

Postanvisningarnas gyllene tid tog slut år 1925 då Postgirot inrättades
och snabbt tog hand om huvuddelen av den postala penningförmedlingen .
Under första året öppnades 5 000 postgirokonton . År 1978 hade antalet
stigit till 8 17 000 och under året 1977 omsattes 2 171 000 milioner kro-
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nor och då hade gireringarna , där både mott agare och avsändare är ett
postgirokonto , bara räknats en gång. Det är denna omfattande penningför-
medling som fick sin blygsamma börj an när postanvisningarna infördes .

Så börj ade det  . . .
Under arkivstudier för ett forskningsarbete rörande våra datumstämplars

t illkomst , användning och returer till persedelförrådet efter användningen
under 1850-talet och tre decennier framöver har av en händelse ett remar-
kabelt fynd gjorts på ett helt annat område inom posthistorien .

Bland ett stort antal volymer fakturaatt ester som skulle genomgas - alla
snarlika i inbindning och utseende - räka de e tt band med posta la attester
från helt andra områden än det som skulle utforskas , av misstag komma
med . Misstaget uppmärksammades omgående då bandet öppnades - men
då märktes även något i volymen som kom art ikelförfattaren att spärra upp
ögonen . Det gällde några gula postanvisningsblankett er , som för den oin-
vigde kunde verka av föga värde men för den som sysslat med den postala
dokumentationen däremot befanns vara helt oersätt liga .

Att helt kunna dokumentera den första tiden för våra utlandsanvisningar
har varit svårt för att inte säga omöj ligt. Autentiskt material har hel t enkelt
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saknats i tillräcklig omfattning. Det sä llsynta fyndet i Postarkivet har nu
kommit posthistorikerna till stor hj älp . Vi skall här med några ord beröra
detta fynd .

Det var tre autentiska postanvisningar från år 1870 adresserade till
Wurt temberg som av en lycklig slump påträffade s . Från dett a år hade vi
dessförinnan inte haft tillgång t ill någon bevarad utlandspostanvisning. Vi
visste helt enkelt inte ens utseendet (färgen) på blanketterna för det året.

De här tre anvisningarna , som nu kom i dagen efter en drygt hundraårig
Törnrosa-sömn, var riktigt postbehandlade på avgångsorten Stockholm,
och hade nog varit försvunna om inte 1870 - 187 1 är s krig hade utkämpats .
Anvisningarna kunde på grund av krigshändelserna helt enkelt inte nå
adressaten , och returnerades . Att de sedan bevarats berodde på att Post-
verket inte enbart återstä llde anvisningsbeloppet utan även återbetalade
erlagda postavgifter - och därigenom fick anvisningarna och handlingarna
kring ärendet karaktären av attester , vilket gjorde att de arkiverades .

Postanvisningarna var adresserade t ill en pappersfabrik i Heilbronn och
avsändningsdagen var den I augusti 1870. Det gemensamma beloppet var
så pass stort att det , genom de begränsningar som vid den t iden fanns för
postanvisningarnas storlek , måste uppdelas på tre anvisningar. Vi visar här
invid hur anvisningarna tedde sig - säsom framgår var var och en franke-
rad med I 2 öre och 24 öre vapentyp . De helt svenskspråkiga blankett erna
även för utlandet ger en bild av det idylliska första skedet i postanvisning-
arnas historia som vi berätt ar närmare om i det följ ande och som närmast
inspirerats j ust av det här fyndet i arkivet.

Q vit t o ib et ald P ostanvisning.

an « e@ · 0-/41'.,y,.,k .,;q ;r.;,hh ;,,s , 1, Jdt  " '

6 6 £4 Ao59/.%?'3. z/  ,
erkänucs och qvitt <>rns.  Stockholms  Postko11tor <lc11 / t7
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lnbetalningskvittot återställdes när beloppet återbetalades.
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Postanvisningarna stoppades i Kiel den 5 augusti.

Postanvisningarna avstämplades alltså på avgångsorten Stockholm den 1
augusti och nådde Kiel på vägen söderut den 5 samma månad . Men där
blev det stopp . Det Nordtyska Förbundets Generalpostamt i Berlin följ de
noga krigsutvecklingen i det tysk-franska kriget och tillsåg att penningför-
sändelser till områden som på ett eller annat sätt berördes av kriget inte
äventyrades. De tre till Wi.irttemberg adresserade anvisningarna kom där-
för aldrig längre än till Kiel, då Wi.irttemberg, såsom framgår av ett cirkulär
från augusti 1870, hörde till de områden som berördes av den inställda
postföringen.

Generalpostamtet i Berlin lät därför anvisningarna gå i retur till Stock-
holm och handlingarna kring detta ärende finns alltså bevarade . Den intres-
serade läsaren kan av illustrationsmaterialet se hur några blad ur denna
skriftväxling tedde sig. Ärendet var av den omfattning att även generaldi-
rektör Roos själv befattade sig med det. Det var j u inte var dag som sådant
här hände vid denna tid , och som medförde att t o m utlagt postporto skulle
återställas. En av generaldirektör Roos undertecknad handling, som i av-
skrift låg bland att esthandlingarna återges bland bildmaterialet.
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Till Stockholms Post kontors af delning f ör af gående poster. Till s var å Af delningens skrifvelse
den / 9 dennes meddelas , att Af delningen må ega till grosshandlare J ulius Burmeister åter-
ställa ej blott det inbetalda belopp et f or tre fran honom afsända postanvisningar d tillsam-
mans ellhundratrell iotvå /132/ tha/er 21 groschen till Gust . Schaeuff ellensch i Heilbronn,
hvilka äterkommit med underrättelse ant i anseende till kriget postanvisningsutvex lin gen
blifvit instäld inom wurtembergska postomrädet, utan äf ven de f ör anvisningarne erlagde
af gift er, sammanlagdt en / I I riksdaler 8 öre, bärande anvisningsaf sändaren i utby te häremot
ej mindre meddela särskild t erkännande öf ver hvad sälunda restitueras , än äf ven äterställa
det erhällna anvisningsqvittot . S tockholm den 22 augusti /870.

Wilhelm Roos
le f Robert Westman
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Postförbindelserna var inte avbrutna under någon längre tid . Redan den 5
oktober kan vi läsa av ett c irkulär att möj ligheten att sända anvisningar till
Wurt temberg äter förelåg. Vi som är intresserade av den posthistoriska
utvecklingen hann i alla fall få ett posthistoriskt skeende bokstavligen
bekräftat genom de tre postanvisningar som j ust då inte kunde nå fram.
Och i de tre postanvisningarna har vi sålunda en postal dokumentation när
den är som allra bäst.

Att sedan blanketterna utgjorde en felande länk då det gäl ler beskrivan-
det av de t idiga blanketternas historia gör fyndet dubbelt värdefullt.

31 aug 1870:
LXVI.

Till samtlige postf örvaltare ,
om inst@llelse af postanvisnings- och postf örskottsutvex lingen med vissa orter

i Tyskland , samt f örhöjn ing af kursen pd preussiskt mynt.

Enligt ingånget meddelande från Nordtyska Förbundets Generalpostamt
har utvexlingen af postanvisningar och postförskott med Bayern ,  Wurt-
temberg och Baden blifvit t illsvidare instäld .

Jemte t illkännagifvande häraf meddelar Kongl. Generalpoststyrelsen
härigenom, att inträffade förhållanden gjort det nödigt fastställa en något
förhöjd kurs å postanvisningar och postförskott till orter i Tyskland i
allmänhet , så att hädanefter I thaler gäller lika med 2 riksdaler 70 öre .

En härefter uppgjord tabell för postanvisnings- och postförskott sbelopps
reducerande från preussiskt till svenskt mynt vard er härefterät införd .
Stockholm den 3 1 augusti 1870.

WILHELM ROOS.
e .  f .

Robert Westman .

5 okt 1870:
LXXIV.

Till samtlige postf örvaltare,
om äterställelse af postanvisnings- och postf örskottsutvexlingen med Bayern

och Wurttemberg .

Postanvisnings- och postförskott sutvexlingen med orter i Bayern och
Wurttemberg, hvilken nägon tid varit afbruten , är numera äterstäld . Sto ck-
holm,  af  Kongl. Generalpoststyrelsen, den 5 oktobe r 1870.

Under Herr Generalpostdirektörens frånvaro,

P. F. T .  WINROTH.

Frans Broberg .

L . H U BN ER.
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Fortsättningen  . . .
Studier i Postverkets arkiv visade , att det fanns en betydande mängd

dokument som belyser både den tid iga peri oden 1854 - 66 och den verk-
samma perioden fram till våra dagar.

Redan år 1854 fördes postanvisningar för första gången på tal i vårt land .
I en skrivelse den I dec 1854 hemstäl lde Rikets ständer , att man vid
postkontoren skulle kunna köpa en växel eller använda sig av anvisningar
beta lbara vid annat postkontor. Man begränsade sin begäran till belopp
under 5 Rdr . Detta skulle betyda en lättna d för penni ngrörelsen samt en
långt stö rre sä kerhet för mindre re misser , vilka annars brukade sändas
orekommenderade .

Det skulle dock komma att dröj a ett drygt decennium innan postanvis-
ningen blev verklighet. I mitten av 1850-talet var Generalpoststyrelsen rädd
för den belastning den nya rörelsegrenen skulle innebära för personalen . I
ett utlåtande av den 17 j uli 1856 mot iverade man utförligt orsakerna till att
bifall ej kunde lä mnas . Kungl Maj :t avslog därför ständernas framställning.

Tiden arbetade dock för systemet med postanvisningar. Den I augusti
1866 kunde denna verksamhetsgren ta sin börj an enligt ett kungligt brev av
den 18 maj I 866 och i ett cirkulär från Generalpoststyrelsen ges noggranna
instruktioner T ill samtliga postförvaltare i riket angäende postanvisning-
ars och postförskott s tillhandahållande åt allmänheten samt hvad dervid är
at t iakttaga .»

Till Generalpoststyrelsen

CARL , med GUDS Nåde , Sveriges , Norges , Götes och Wendes Konung

Wår ynnest och Nådiga benägenhet med Gud A llsmägtig ' .

Uti skrifvelse den 7 nä stlidne april hafva Rikets Ständer underdånigst
anmält att , med anledning af serskilda hos Rikets Ständer framställda
förslag om nedsättning af nu stadgade afgift för brefs afsändande under
sluten rekommendation , samt när dels ifrågavarande nu till 35 öre bestä m-
da afgift syntes vara i och för sig väl hög, i synnerhet vid betraktande deraf
att , sedan postbefordringen nu mera t ill stor del sker på j ernväg eller med
postdiligenser , förluster genom poströfverier antagligen komme att vä-
sendtligen minskas , dels med allt skäl kunde antagas , att en nedsättning i
samma avgift skulle hafva till följd en betydlig tillökning i antalet af recom-
menderade bref, då efter en sådan nedsättning, troligen mången komme att
under sluten rekommendation afsända mindre penningebelopp , postre -
missväxlar , vigtigare handlingar och dylikt , som för närvarande icke under
denna form befordrades , Rikets Ständer pröfvat lämpligt nedsätta rekom-
mendationsafgiften vid sluten rekommendation från nuvarande beloppet ,
35 öre , till 24 öre , motsvarande två enkla portosatser.
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Sedan Wi medelst Nådig remiss infordrat Edert underdåniga ut låtande i
frågan om de åtgärder , som må anses erforderliga för att t ill verkstä llighet
bringa Rikets Standers sä lunda anmälda beslut , hafven I uti skri fvelse den
30 nästlidne April, bland annat , underdånigst anfört , att det varit önskligt
om , i sammanhang med nedsättningen i afgiften för slutet rekommenderade
bref. en förhöj ning kunnat vidtagas i den för öppet rekommenderade bref
stadgade assuransafgiften . hvilken inom Sverige vore väsendtligt lägre än
inom flera andra länder .

Då emellertid uti beloppet af sistnämnda , af Rikets Ständer , j emlikt
underdånig skrifvelse den 23 Septembe r 1848, beslutade afgiften någon
förändring icke syntes Eder nu böra föreslås , hafven I underdånigst anhållit
att , i sammanhang med behandlingen af frågan om utfärdandet af en allmän
författning rörande postväsendet , få i underdånighet göra den framställning
angående bestä mmandet af assuransafgif'ten . liksom beträffande ersät tan-
det af de i slutet rekommenderade bref innelyckta belopp , som af den nu
beslutade nedsättningen i rekommendationsafgift samt i öfrigt af omstän-
digheterna må kunna påkallas .

Däremot hafven I underdånigt hemstält att äfven utan afvaktan af den
tidpunkt , då beslutet om nu ifrågavarande nedsätt ning bör vinna tillämp-
ning, må för penningeutvexlingen j emväl mellan inr ikes orter få införas
bruket af postanvisningar och postförskott.

Sedan i de förlidet år Nådigst faststä llda förändrade bestämmelserna
rörande postförhållandena mellan Sverige och Norge , liksom i det sednast
afslutade postfördraget med Danmark blifvit bland annat stadgadt att , så
snart nödiga förberedande åtgärder hunnit af Poststyrelserna vidtagas ,
borde tillfälle beredas till utvexling af så väl postanvisningar som postför-
skott mellan de postanstalter inom hvardera af förenämnda riken , om
hvilka Post Styrelserna kunde öfverenskomma , hade efter föregående
skr iftväxling . blifvit träffade sådana ansta lter att med ingången af nästin-
stundande Juli må vad utvexling af så väl Postanvisningar som Postförskott
må komma att ega rum, till en börj an mellan , ä ena sidan , samtliga Svenska
postkontor och , å andra sidan , alla fullständiga postanstalter i Norge och
Danmark .

På det att icke vid flera Postkontor än hvad oundgängligen nödigt vore
skulle , för sådant ändamål, behöfva hållas serskild kassa hafven I ansett
mest lämpligt att med en eller flera bankinrättningar träffades afta l att mot
deposit ion af ett skäligt belopp utaf postmedlen , de för postanvisningam es
inlösen och för postförskott ens utbetalande erforderliga medel tillhanda-
hållas postansta ltem a å sådana orter , der banker eller bankinr ättningar
finnes inrätt ade , af hvilka orter anta let för närvarande upginge till något
mer än sextio .

Och hafven I underdånigst hemställt att , vid samma tid som bruket af
postanvisningar och postförskott för penningeförsändning mellan Svenska ,
Norska och Danska orter införes , tillfälle äfven måtte få beredas till ena-
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handa utvexling af penningeförsändelser mellan a lla de orter i_ riket ,  å
hvilka funnos inrättade postkontor . samt att i den mon omständigheterne
dertill föranledde , detta penningebefordringssätt måtte få äfven till poste x-
peditionerne utsträckas.

Afgiften hafven I ansett åtminstone t ill en börj an kunna faststä llas till
enahanda belopp , som för postanvisningar och postförskott , utvexlade med
Norge och Danmark eller

för högst 20 Riksdaler till 20 öre
för belopp derutöver intill 40 Riksdaler till 40 öre

med enahanda rätt ighet för Eder, som ifråga om utvexlingen med Norge
och Danmark af ifrågavarande slags försändelser, tillkomme Eder att för
postanvisningar och postförskott till och från större postansta lter bestä m-
ma ett högre maximibelopp än det i a llmä nhet gällande , 40 Riksdaler .

Dett a ärende hafven Wi Oss föredragas låtit ;
Och j emte det Wi härigenom velat meddela Eder Nådig t illå telse att , på

sätt I begärt , i sammanhang med behandlingen af frågan om utfärdande af
en allmän författning rörande postväsendet . fa göra den framställning angå-
ende bestämmandet af assuransafgiften , äfvensom beträffande ersättandet
af de i slutet rekommenderade bref innelyckta belopp , som af Rikets
Ständers nu anmälda beslut om nedsättning af gällande afgift för brefs
afsändande under sluten rekommendation samt i öfvrigt af omständighe-
terna påkallas , låta Wi nu utfärda Nådig Kungörelse om Rikets Ständers
omförmälda beslut t ill efterrätt else för vederbörande från och med ingång-
en af nästkommande är 1867.

Derj ämte hafve Wi funnit godt i Nåder bifalla hvad I för öfrigt uti Edert af
omberörda underdåniga utlåtande hemställes , och föreslagit rörande be-
stämmelser för begagnande af postanvisningar och postförskott j emväl vid
penningförsändningar emellan inr ikes orter.

Hvilket Wi Eder härigenom till svar och underdånig efterrättelse med-
dele , befallande Eder Gud Allsmäktig Nådeligen . Stockholms Slott den 18
Maj 1866.

CARL
/J A Gripenstedt

17 j uli 1866:

Till samtlige postf örvaltare i riket,

angående pastanvisningars och postf örskotts tillhandahållande åt allmänheten

samt om hvad dervid är att iakttaga.

Med öfverlemnande af 2:ne exemplar af Kong!. Generalpoststyrelsens
denna dag utfärdade kungörelse om tillfälle för den korresponderande
allmänheten att från nästkommande augusti månads ingång kunna vid
samtlige postkontor och postexpeditioner erhålla postanvisningar och få
postförskott inlöste ä begränsade belopp , vill Kong!. Generalpoststyrelsen ,
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utom hvad i berörde kungörelse blifvit föreskrifvet postförvaltame till
efterrättelse , härmed för öfrigt till iaktt agande i afseende ä postanvisnings-
och postförskott ssystemets utförande och tillämpning meddela och förord-
na .

Bref med postanvisningar och postförskott upptagas, då de äro stälda till
inr ikes orter ä de vanliga brefkartom a näst efter de rekommenderade
brefven, men med angifvande af dess särskilda egenskap , och då de äro
adresserade till norska eller danska orter , till Karlstads resp. Malmö grän-
sekontor. Ifrågavarande slags bref intagas jemväl i de vanl iga brefproto-
kollen, der ock de för desamma belöpande portoafgiftern a redovisas. Utom
det nummer, hvarmed i följd efter de rekommenderade bre fven postanvis-
nings- och postförskottsbref böra förses , utsättes ock ä dessa brefs venstra
adress-sida tvärs öfver brefvet det nummer, hvarunder de äro intagne i
kontraboken.

Då för postanvisningar och postförskott influtne medel icke lemna full
tillgång för utbetalningar af från andra postanstalter ingångne anvisningar
eller der af brefadressater inlöste postförskott , får den vid postanstalten i
öfrigt inflytande uppbörden till bristens betäckande användas.

För att Kong!. Generalpoststyrelsen må blifva i tillfälle att kunna succes-
sive bedöma i hvilken mon och utsträckning postanvisnings- och postför-
skott ssystemet vid olika postanstalter begagnas och tillämpas, hafva post-
förvaltarne att senast inom 8 dagar efter hvarje half månads utgång för
denna tidrymd enligt bilagda formulär n:r 7 upprätt a och till kammarkonto-
ret insända uppgifter öfver förhållandet med influtne och utgifne medel för
postanvisningar och postförskott , hvarförutan i öfverensstämmelse med
berörda uppgifter qvartalsförslager och årsräkning upprättas och till be-
mälda kontor samtidigt med öfriga sådana räkenskaper insändas. Blanket-
ter till berörda uppgifter och föreskrifna nya räkenskapshandlingar erhållas
från kammarkontoret. På sätt dessa komma att utvisa , intages uti dess
debet hvad som af den vanliga postuppbörden kan komma att behöfva
anlitas och genom medgifven assignationsrätt på enskild bank derifrån kan
komma att uttagas samt i dess kredit hvad i öfverskott å mera influtne än
utgifne medel för postanvisningar och postförskott kan komma att till
hufvudkassan levereras.

Vid afgifvande af qvartalsförslag får dylikt för qvartalet uppkommet
öfverskott ej behållas och balanseras utan bör till hufvudkassan genom
särskildt reversal på sätt ofvan är föreskrifvet levereras; kommande ock af
postuppbörden för ett qvartal till postanvisningars och postförskott s beta-
lande användt belopp att genom anordning vederbörande postanstalter
ersätt as.
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Ena exe mplaret af medfölj ande kungörelse bör i postanstalte rnes förstu-
gor anslås . Stockholm den 17 j uli 1866.

0 . W. ST AE L v . HOLST EIN
e .f.

Otto Kindgren

Redan den 30 j uni 1865 hade i ett postfördrag överenskommits om
utväxling av postanvisningar mellan Sverige och Danmark . Reglemente
härom utfärdades dock först i december 1866 och trädde i kraft den I
j anuari 1867. Även mellan Sverige och Norge hade en liknande överens-
kommelse träffats .

Expeditionsreglemente
för

utvexlingen af postförsändelser
emellan

Sverige och Danmark ,

upp rättadt med hänsyn till postf ördraget af den 30 j uni 1865.

§ 8.
Pastanvisningar och postf örskott

E mellan samtlige postkontor och po stexpeditioner i Sverge samt Dan-
mark kunna genom postanvisningar och postförskott utvexlas belopp af 40
riksdaler svenskt e ller 20 riksdaler danskt riksmynt.

E mellan ä ena sidan följ ande svenska postkontor , nämligen:

Alingsås ,
Arboga ,
Arvika ,
Askersund ,
Borås ,
Cimbrishamn ,
E ksj ö ,
Engelholm,
E nköping,
E skilstuna ,
Falun ,
Filipstad ,
Gefle ,

Grenna ,
Göteborg,
Halmstad ,
Haparanda ,
Hedemora ,
Helsingborg,
Hernösand ,
Hj o ,
Hudiksvall,
Hvetlanda ,
Jönköping,
Kalmar ,
Karlshamn,

Karlskrona ,
Karlstad ,
Kristianstad ,
Kristinehamn,
Köping .
Landskrona ,
Lidköping,
Lindesberg,
Linköping ,
Luleå ,
Lund ,
Malmö ,
Mariestad ,
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Nora . Smedjebacken, Wadstena .
Norberg, Stockholm, Wenersborg .
Norrköping, Strömstad , Wernamo.
Norrtelje , Sundsvall. Westervik,
Nyköping, Söderhamn , Westeräs .
Pitea . Söderk öping. Wexiö .
Ronneby, Trelleborg, Wisby.
Sala , Uddevalla , Ystad,
Skara, Ulricehamn. Amal .
Skellefteå , Umeå , Örebro.
Sköfde . Upsala . Östersund ,

samt å andra sidan samtlige danska postkontor och postexpeditioner skola
deremot kunna utvexlas postanvisningar och postförskott å belopp af 80
riksdaler svenskt eller 40 riksdaler danskt riksmynt.

Postanvisningar sändas med ett vanligt bref, och postförskott  få  blott
tagas å bref. Afgiften utgör , såsom i fördraget är bestämdt :

för belopp af t .o .m . . . . . . . . . 20 rdr svenskt == 10 rdr danskt mynt.
derutöfver t. o .m. 40 = 20
derutöfver t. o . m. 80 = 40

20 öre = IO skill. .
40 = 20
60 = 30

hvarförutan betalas det fördragsmässiga portot.
Afgiften för postanvisningar såväl som portot skall städse betalas förut af

afsändaren; hvaremot postförskott kunna afsändas såväl frankerade som
ofrankerade .

Anledningen att vid penningeförsändning med posterna undvika rekom-
mendation, bör också vara i väsentligaste mon undanröjd , icke allenast
genom den år 1866 vidtagna nedsättningen från 35 till 24 öre i afgiften för
meddelande af sluten rekommendation, utan ännu mer genom de i sednare
tid  infördapostanvisningar,  hvilka bereda tillfälle att , mot en afgift , som för
belopp intill 50 rdr utgör endast 20 öre , verkställa försändning af penningar
emellan alla de orter , å hvilka finnes postkontor eller postexpedition;
dervid äfven vinnes den förmon att , genom ett af postanstalten utfärdadt
qvitto , kunna styrka beloppet af de öfversända medlen. Dessutom erbj uda
postanvisningsbref den fördelen, att utan tidsutdrägt varda adressaterna
tillsända med brefbärare eller i lösväska , då endast för lyftandet , sednare ,
af det å brefven tecknade beloppet behöfver iaktt agas den inställelse å
postanstalten eller det öfversändande af qvitto derå , som för alla rekom-
menderade brefs utbekommande erfordras.

Hvad här ofvan blifvi t anfördt , jemte kännedomen deraf , att ehvad
upplysningar än kunna vinnas om förkomna penningar , som funnits inne-
slutna i orekommenderade bref dessa medel  icke af Postverket ersättas,
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Korrespondenter uppmanas
att alltid å brefren utsätta fullständiga och tydliga

adresser (i fråga om bref ti ll stad, om möj ligt, gata och bUHllllllltuer), såvida

ej bref bör af adressaten sjelf eller dennes bud uttagas, dd dera teckna s ord et f-
hemtas;

att aldrig med posterna försinda
penningar - huru ringa beloppet än UHi rnra -- annat än
i rekom enderade bref eller med post-. .
dI VISII I 2 . Der ei s dot it «t i ts , e n e i t el«e « Porte .
icke nagon ers i tt i ng af Post verk et.)

skall, vågar Generalpoststyrelsen hoppas, hos den korresponderande all-
mänheten stadga öfvertygelsen derom, icke allenast att hvar enskild kor-
respondents egen fördel bjuder att , icke annat än under rekommendation
eller med begagnande af postanvisning, med posterna försända kontanta
medel eller värdepapper, utan äfven att hvarje afvikelse från denna inom alla
postförvaltningar gällande regel  i  sin mon bidrager till att minska den säker-
het för öfr ige postförsändelsers riktiga fortkomst, som under andra förhäl-
landen kunde påräknas. Stockholm den 27 november 1868.

Kong/. Generalpoststy relsen .

I. Postanvisningar.

I ) Alla postanvisningar till Danmark expedieras på Malmö . Postkontoret
derstädes utfärdar en förteckning sådan som bilagan J .

Dessa förteckningar förses ofvantill med fortlöpande nummer. Va-
katförteckningar utfärdas icke . Postanvisningsbeloppen upptagas uti
förteckningarne i danskt riksmynt.

Det inbetalade beloppet utsättes jemväl, med blått bläck, ä brefvet
och, likasom uti förteckningen, i danskt riksmynt ; dervid 2 riksdaler
svenskt gälla lika med 1 riksdaler danskt , och 25 öre svenskt lika med 12
skilling danskt riksmynt.

De cirkulär som efterhand utfärdades ger oss möj lighet att följ a utveckling-
en.
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18 feb 1867:

Till sam tlige postf örvaltare i riket ,
rörande nedsä ttning i af gift erna f ör postanvisningar och postf örskott , m. m.

Från och med den I nästinstundande mars varder afgiften för postan vis-
ningar och postförskott , hvilka utvexlas e mellan inr ikes orter , nedsatt till

20 öre för belopp af högst 50 rdr .
24 öre för belopp öfverskj utande 50 och uppgående till högst 100 rdr.
Högsta beloppet , hvarå postanvisning eller postförskott meddelas ,

kommer hädanefter , för utvexlingen emellan inr ikes orter i allmänhet , att
utgöra 100 rdr.

Beloppet af postanvisning e ller postförskott , som skall utbetalas genom
postexpedition,  må dock icke öfverstiga 50 rdr . Stockholm , af Kong!.
Generalpoststyrelsen . den 18 febru ari 1867.

0 . W. STAE L v . HOLSTE IN .

C. E . Löf gren .

Till en börj an hade man inga särskilda postanvisningsblanketter. Man
använde sig av »postanvisningsbref». På dessa skrevs förutom namn och
adress överst orden »Härmed postanvisning å .. .. .. Rdr öre .» Som vi se r av
cirkuläret av den 17 j uli 1866 som återges , försågs breven utöver register-
nummer även med postanvisningens nummer i kontraboken placerat tvärs
över brevets vänstra sida .

€4<. -+u-
Z12 . A

AAA.

Postanvisningsbrev användes f rån J866 f ra111 till dess att postanvisningsblanketten
inf ördes 1869.

160



24 DOV 1868:

Till samtlige postf örvaltare i riket,
rörande hvad vid redovisning af postanvisnings- och postf örskotts medel bör

iakttagas .

Till förekommande af sådane oordningar i afseende å postanvisnings-
och postförskott smedels redovisande , som under sednaste tiden vid en och
annan postanstalt förekommit , har Kongl. Generalpoststyre lsen funnit no-
digt förordna följ ande .

Efter det mottagningen af bref för dagen upphört , skall, vid alla postan-
stalter , hvarje lördag göras ett öfverslag öfver de under veckans lopp
uppburna och utbetalade postanvisnings- och postförskott smedel.

Der så händer , att någon gång med en post till samma adressat från
postanstalt afgå fem eller flera bref med postanvisning, skall i den kontra-
bok öfver afsända postanvisningar , som efter hvar månads utgång till
kammarkontoret insändes, meddelas all den upplysning om namn ä afsän-
dare af ifrågavarande bref samt om de omständigheter, som till användande
af ett dylikt expeditionssätt kunna hafva gifvit anledning, dem postanstal-
ten finner sig vara i tillfälle att åstadkomma . Stockholm den 24 november
1868 .

WILHELM ROOS.

Frans Broberg .

Till den korresponderande allmänheten.

Sedan längre tid tillbaka hafva tidt och ofta förekommit klagomål deröf-
ver , at t till postbefordran aflemnade orekommenderade bref icke kommit
vederbörande adressater tillhanda .

De med anledning häraf vidtagna undersökningar hafva visserligen icke
sällan ådagalagt , att orsaken till det anmärkta förhållandet varit dels ofull-
ständiga eller otydliga adresser , dels helt och hållet försummad eller också
otillräcklig frankering, som, med tillämpning af nu gällande stadganden,
haft till följ d att brefven blifvit obefordrade , dels ock slutligen bristande
ordentlighet och pålitlighet hos de personer , som å adressaternas vägnar
mottagit r e fven .

Men icke heller hafva , vare sig i en äldre eller sednare tid , fall saknats, då
till postbe fordran aflemnade försändelser gått förlorade endast och allenast
tillföljd af försumlighet eller oärlighet å postbetjeningens sida .
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KU P ON G.
(Kan af adregsaten frlnak-ilju och

b. hl llu .)

1 ty »sire sr a , a st a l ee
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I
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3<° "e

Postanvisning

Till ..

Bestämmelseor ten:
Nir are wppgift

l ad reseatens hem-
int ell er bortad:

I n betal ing
po1t&o1taltena atimpd...----.

\...···,. _

···--.... -

_ E ,
Annoterad under n:r pi r id

. den

post-

18

PM3

Blankett (vit) f ör postanvisning till Danmark och Norge inf ördes 1869.

24 mars 1869: Till samtlige postf örvaltare i riket,
om postanvisningsaf gif tem as utgörande medelst f rimärken.

Då för de  postanvisningar,  som, på grund af det nyligen emellan Sverge
och Nordtyskland afslutade postfördrag, komma att utvexlas emellan
svenska och tyska orter , postafgifterna äro afsedda att godtgöras medelst
frimärken, som dessa postanvisningar åsätt as,

har , för att åstadkomma en i möj ligaste mon likformig behandling af
samtlige slag af postanvisningar , Kong!. Generalpoststyrelsen funnit skäl
att i afseende å  bref med postanvisningar  förordna , att de s. k . postanvis-
ningsafgifter , hvilka för dem belöpa , böra j emväl med frimärken utgöras
och att , derest vid dylika brefs inlemnande å postanstalt , denna afgift
erlägges kontant , postanstalten har att före afsändandet förse brefven med
det erforderliga beloppet frimärken .

Hvad beträffar  sj ömansinvisningar  skola dessa af den postanstalt , som
verkställer desammas inlösande , förses med ett mot invisningsafgiften sva-
rande belopp frimärken , hvilka afstämplas för den dag inlä sningen eger
rum. Stockholm den 24 mars 1869.

WILHELM ROOS.

Frans Broberg .
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K U P O N G.

(Kan af adrtt!ith:n frl n-
skilju oeb behl llu .)

'
»

iraitt bref dea

1dert 1,r'd dH.

Ieder r kaig den

Beslämmelseor ten:

Xirmare 11pp(i ft l
$ , sdressatea bostad

Anooterod under n.r vid postanstalten i -R - b.
sa ; ii 4 p e e9den

Inrikes postanvisning i ljusröd f ärg ( /869). Den var i bruk åtminstone till /875.

K U P ON G.
(li.'.aa af adreualtn frln-

d:ilJu oth bebll lu.)

Is Of:H ·d, 1al \ lanlce1tH a l II
ar afaladaru enu 1\ldt-

'  flnUA411' ifyll u .
(A hi d re m»nanm. m.al

42 . u«.M..
.  -:t:::1.,-,..,gt c......

-

1870 eller 1871 blev blanketten vit .
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K U P O N G.
( k an af adressaten fri n-

skilju och behl llu .)
- - - - - - -  - - ------i

"72±2 °
'  finnande i (ylb .!I.

(,U ,i nd• ff n! nama ra. m. :) t

Ål>eropu :

mitt bref den
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d er rik ing den
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ntfördl med
bokm frer :)  - - - ·-- -

Till

1>"" a. I!P os t.,e" '-43%3
Postanvisning

Inbetalning•·  - j
1,ostaastalten, stämpel.  _

±i
z -
0

Bestämmelseor ten:

Annoterad under n:r :.=__ -. l'iJ postanstalt en i

den

rdr

18

öre ;

( 8 /a nk,ti 11:r I I  .J
fr at i swe e t 7%

. Av D

Samma vita blankett fi ck 1872 blankettnummer I I .

2.

Till samtlige p ostf örvaltare,
angående sättet f ör utf ärdande af postanvisningar till N orge och Danmark .

Kongl. Generalpoststyrelsen erinrar härigenom derom, att för postan-
visningar äfven till Norge och Danmark bör användas det särskilda slag af
blanketter , som är afsedt för anvisningar till utrikes orter i allmänhet och
hvilket skilj er sig från de för inrikes anvisningarne begagnade bland annat
genom frånvaron, å raderna 3 och 4, af orden »rdr» och »öre»; och uppdra-
ger dessutom Kongl. Styrelsen åt vederbörande postförvaltare att tillse det
jemväl postanvisningar till Norge och Danmark varda utstälda i det lands
myntsort , der anvisningarnes inlösen skall ega rum, således för de förra i
speciedaler och skilling norskt samt f ör de sednare i rigsdaler och skilling
danskt riksmynt. Stockholm den 5 januari 1871.

VILHE LM ROOS.

e. f .

J . R . Öf werström .
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Annoterad under n :r vid postanstnlten
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postanalaltens stii.nipel.

Till

Bestämmelseor ten: .

den . 18

. . ·······-' ..

Två blanketter med samma redigeringsdatum (maj 1875) men med olika portoangivelser.
Portosänkningen gällde f rån I .I ./877.
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c::__

Utlandspostanvisning (gul) f rån 1870.

Särskilda postanvisningsblanketter blev dock snart aktuella . Anvisning-
arna hade ökat starkt i antal och genom ett kgl bre v av den 11 juni 1869
bestämdes om införande av särskilda blanketter . De postanvisningsblan-
ketter som tillhandahölls av postverket var av två slag. Dels en för inlands-
trafiken, dels en för anvisningar till Danmark och Norge . Den förstnämnda
var rosa till färgen och den senare vit.

Ett år senare tog man i bruk en gul anvisningsblankett för utlandet.
Denna färg bibehölls för anvisningar till utlandet till år 1879, då en vit och
till sitt utseende helt olika blankett infördes. Dess strikta utformning har
haft återverkningar på blanketter intill våra dagar . För inlandsanvisningar-
na övergick man från rosa till vit färg under tidigt 1870-tal .

Den för utlandstrafikan avsedda blanketten var intill år 1877 avfattad på
svenska . År 1877 tillkom parallelltext på franska . År 1879 var dubbeltexten
också genomförd på den helt nya blanketttyp som då togs i bruk.

Jag visar bland bildmaterialet de tidiga blankettyperna , vilka togs i bruk
efter hand . Då det gäller blanketterna går j ag fram till 1879 för att få med
den nya utlandsblanketten .

Utöver postanvisningsblanketter kan läsaren i bildmaterialet finna även
olika inlämningsk vitton tagna i bruk tid efter annan .
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K U P O N G .

(Kan af lldruaatn frl t1•
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',, an wt «nr
' .o• t,f.H\elop, k.k ad,..,.
'  •• • l   cl,e  lll .ra.h da,,.
• edril'YM . • , . . . ..  del , 1- " .: "1(J f, h 4artu u • • • ·   ..J

I l wn ,
• h t t re! dt  

d e rt brof de

1- - ..........l,',

+at«,

( Blank,tt  n.T 10 .)- ··

" " ' " P os t-,,fll,
€:>"" . 'ire,

P ostanvisning
å ett belopp af ,#  ; .- ,.--:....,

säger : [Z,,e:-' Y,i  .

(Bostad,
.. ...  IK ., tf;,l'I  )

l[ U 1' 0 N G,

\ .L•• tJ Mre__.o ftt.
· •IJ .. ..._11\.,_ , •

o.. .. .. , ., ....,"_ ..
at ti adiano «her d t

. .......  ,,.,Rt.o..,,..... _
Y..?;;;;..,, . .,.,

/ / : • • ; -- .. .. J .

(  B l,u kn t 11., I O J

Yl q J.,.po.ttan, ,alt t u 1
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Utlandsblanketten fi ck 1871 blankettnummer JO men redigeringsdatum angavs f örsta gången
i november 1872. Det hände ibland att en f ör utlandet avsedd postanvisningsblankett f elaktigt

användes f ör postanvisning inom landet .
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K U P ON G.
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(Kan af adrean ten frl n·
( /wt il ,-,. ditaclti

al ilj aa och bebl llu .)
et conuer i par le bi·

_lciaire.},-- ---
: (A.fs.indatt ns na.mn ocb

[ N oa d dOJ11ieile  de
bostad m. m. :J
T r oye r,  ete.:]

(Blankett n:r I 0 .)
(For-Mt1l• N:o we.)

M e r h 77

P ostanvisning
M andat de p oste

1 ett belopp af  }
pour la 1omme de

s ere)=_
sot : hail.i hllllClssllie.-as:es-aial-air Ted.

Till  . }
.A p ayer å

Bostad,  }
Domicile,

(oar t ee Ms spi t . )
(i' it  pa t t r i»tie @)

(A dressort) } _
(R esidence:)

'För f ri.märken.
T a.bre

d'afr e ckise ment.

Inbc'a,lning, .
Ti 'ftbrt d  

poatan1t&lt.en1 atämpeJ.
B n a up idit, .u- •
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den / __
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I november 1877 blev utlandsblanketten tvåspråkig .
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sf a S rmnrr- . - gr

ite.i f a- ASS #D%E g g
{med la ti uak: boh tafeeh ift.)

e n  to t es let t res et en ca r et@res romains,

Adressatens bostad '}
Ad rt 11t  d w d t1ti n 11ta fr t :

Adresslandet :  }
Pays de d estination:

Uppgi ft pi den
lnd irntl on de

p pburna  afgiften :
la tar e percne :

Jnlcmningspoat-
anst.a!tens stämpel.

T imbre du hDreau
d'or gi.ne.

0
Gäller {/Jr}
Bon. pour

Vederbörande posttjenstemans
underskr ift :

Sla nat ur e de l' agent qu i a dr ead
le manda t :

B lankett N :r 10 ,
J &Dnari 1879,

Från j anuari 1879 blev blanketten vit i ny redigering .
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Tidiga postanvisningar sällsynta .
Helt intakta använda postanvisningsblanketter från de n första tiden finns

knappt att uppbringa . Inte ens Postmuseum kan visa upp sådant oskadat
material från vapentiden , dvs tiden före den då ringtypsmärkena togs i bruk
hösten 1872.

Anledningen är märklig e ller t rivial om man så vill. En posttjänsteman
var nämligen den direkta orsaken till att de tidiga postanvisningsblanket-
terna tullades på sina frimärken . Sedan postanvisningarna fyllt sin uppgift
arkiverade s de på vinden till det dåvarande posthuset vid Rödbotorget. En
postman med tillgång till vindsnycklarna t illgrep under lediga stunder mär-
ken genom avblötning och så lde dem till fyra frimärkshandlare . Det var inte
fråga om ett ringa antal. I rättegångsprotokollen finns såväl anta let frimär-
ken som deras köpare med . Följ ande notis ur Tidning för frimärkssamlare
nr 2 1892 ger deta lj erna .

S tor f rim ärkstöld .

Den 11 februari häktades på angifvande af Generalpoststyrelsen amanuen-
sen derstäde s K . A. Gustavson för t illgrepp och försälj ning af öfver 147,000
makulerade frimärken af 1858 a 3. 5, 12, 17. 20 och 30 öres valör. Märkena ,
hvilka sutt it på gamla inlösta postanvisningsblankett er , som förvarats på en
vind i Centralposthuset , hade af Gustavson med tillhj elp af en fuktig trasa
aflösts , hvarvid han dock qvarlemnat märkena på första och sista blanket-
ten i hvarj e bundt. Tillgreppen hade egt rum sedan sistl idne september
månad och hade kunnat försiggå derigenom, att G . infunnit sig tidigare om
morgnarne än öfriga tj enstgörande , samt då passat på och lånat nycklarne
till vinden , som hängde i ett för honom tillgängligt rum. Frimärkena hade så
småningom afsatt s , bland annat till frimärkshandlarne H . Lichtenstein
45,000 och E . Braese 65,000 till ett pris i medeltal af 10 kr. pr 1,000.
Postverket har flera gånger erhållit anbud om försäljning af dessa gamla
blanketter , men alltid afslagit dem. Nu skulle de slutligen leda till en
persons olycka . G . säges hafva haft en årsaflöning af endast 900 (?) kronor ,
hvilken summa förefaller anmärkningsvärdt låg och delvis torde ursäkta
hans försök att förbättra sin ställning, ehuru det nu skett på ett sätt , som
satt honom i kollision med lagens handhafvare .
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