
PORTON OCH FRIMARKEN

I UTRIKE STRAF IKEN

N @gra f underin g ar me d anledni ng a v et I50-@rsj ubi l eum
A v To rs ten Zill en

Ar I 98 1 har det gatt 150 arsedan Yarld spostforeningens grunda re .  H ein-
ri ch vo n S tep han ,  foddes . Jub ilee t kommer sake rt int e att firas under
sadana fo rm er . att det marks sarskil t mycket , i varj e fal l inte i Sve rige , men
for Postrytta rens lasare finns det anledning att e tt ogonb lick stan na infor
denna »mark esman niskas» livsverk . Med detta so m utgang spunkt tanke r
j ag ocksa be ra tta om hur lande rna delar pa porto inkomste rna och om
fri marken i den internat ione lla t rafiken . ett par fragor so m j ag vet int re sse-
rar bade post- och frimarksintresse rade .

V arldspostforeningen
Innan vi ga r in pa von Stepha ns pers on vill j ag ga rna namna nago t o m de t

inte rnationella postsamarbetet .
Alla lande r i varlden - j ust nu med bara ett pa r po lit iskt bet ingade

undantag a r sammanslutna i Ya rldspostforeningen , pa engelska och
franska forkort ad till UP U . Denna a r sedan 1947 ansluten till F N och a r
F N :s spec ialo rgan for po stfr agor. UP U bildades 1874 och fira de al ltsa
100-a rsj ubileum fo r nagr a ar sedan (se Postrytt aren I 974) .

Innan UPU kom till bestamdes vi llko ren for postt rafiken me lla n tva
lande r ge nom bilaterala avtal me llan lande rn a . For postens kunde r och
ansta llda innebar detta att villkoren i o lika forbinde lse r kunde vara besva-
rande o lika och dessutom var port ot hg t , efters om de lande r som deltog i
t ranspo rten av posten ofta passade pa att ta ut en hog ersatt ning fo r sin
medverkan . Nar U PU b ildades , fick man ett enhetligt porto- och regelsys-
tem men t ill detta aterk o mmer j ag senare i sa mband med at t j ag bera ttar om
von Steph an s epo kgorand e insat se r .

Regle r fr fr imark en , frankeri ng och datumstampling finns i varldspost-
konve ntionen , som alla U P U :s med lemslander maste skriva unde r. Sve rige
tillho rde de 22 lander som unde rtecknade den forsta ko nventionen 1874 och
har sj a lvfa llet statt kvar som medle m anda sedan dess .
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Heinrich von Stephan

Barndoms @ren
Ma nga ur von Stephan s ' slakt va r sj ofolk fran Danz ig men han s far var

snickare i staden Stolp i Po mmern och ocksa hans mor kom fran en
hantve rka rsfakt. He inrich foddes 183 1 och ve rka r av de histo riska beskriv-
ningarna so m ba rn ha va rit so m ba rn a r mest. lekte och busade och
accepte rade a tt Iara s ig spe la fio l ba ra mot kontant uppmuntran . I skola n
gick det till a tt bo rj a med inte sa rskil t bra men seda n e n farare sagt till
Heinr ich att de t inte skulle bli nago t av honom bo rj ade han ba ra for att re ta s
att stude ra intensivt och blev pa sa sat t snart bast i kla sse n . U nde r s tu-
d ie rna visade han sto r sprakbegavn ing och farde s ig spanska . ita lie nska och
engelska . Genom att fora ld ra rna levde i s ma ekono miska o msta ndig hete r
kunde H einrich dock inte fa fo rt satt a att stude ra vid unive rsitetet utan
so kte ista lle t in vid posten .

1 Fo r e nke lhe te ns skul le a nvunder j ag ge no mgae nde nam net von Stepha n a ve n o m Heinrich
inte ad lade , fi.irriin I 885.
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A mb ulerande p osttj anstem an
Det va r 1848 so m von Stephan borj ade s in ka rria r i preussiska postve r-

ket. De n fo rde honom till fle ra stader . bl a till Danz ig och Koln . da r han fic k
en bra inblick i hur postutvaxlingen med utlandet funge rade i praktiken .
Hans fors lag till f rb attri ngar och a ndring av mening slosa besta mmel se r
togs clock inte sars kilt va l upp av konse rvativa chefe r och ko llege r . De
e rfarenhete r ha n gjo rde fic k hono m i a lla fall a lt inse vilken vikt ig roll en
vard aglig inra ttning so m posten spe lar i de kulture lla forb inde lse rna me lla n
lande r och folk .

P ost«chef
Fra n 1856 a rbetacle von Stephan i poste ns cent ralforvaltning i Be rlin och

utmarkte s ig snabbt geno m gocla a rbetspre statio ne r , sa rskilt na r det ga llde
alt utarbeta postfordrag med andra lan der. Via en post som utrikeschef
kom von Stephan 1870 i ramplj use t na r han pa Bismarcks fo rslag utna mn-
des t ill gene ralpostdirekto r . Som sadan fick han borj a med att pa rekordtid
bygga upp ett fa ltpostsyst em for de preussiska trupperna i fransk-tyska
krige t. Pa ralle l It  med sitt postambe te var vo n Stephan ocksa pol it iskt aktiv .
b l a mecllem av ove rh uset och av statsradet i T yska rike t.

V on S tep han so m f orf a ttare och p ri vatm i nniska
Yon Stephan va r mycket sp rak- och litt e ratur intre sse rad och efte r de t alt

han hade ga tt in i postve rk e t inriktade han s ig mest pa posthisto ria . Bl a
skrev han en historisk skilclring av postvasende t i Preussen . som ocksa
satte in den posta la utvecklingen i de ss kulturhis to ri ska . statsvetenskapliga
och tekniska sa mmanhang . Han uta rbetade oc ksa ett system for s tenografi
i posttj an sten och en pub likation so m syftade till a ll rensa bort 600 fram-
mancle o rd ur tyska spra ket . For sina litte rara insatse r blev von Stephan
1873 utnamnd ti ll heclersdokto r vid unive rsite te t i Ha lle-Witt enburg .

Nar man lase r skilclringa r av von Stephans perso n . fa r man int rycke t av
att han va r clet vi i vara daga r ka llar arbetsnarkoman . Han a rbetade mycket
och hade inte mycket t id over for familj en och de fem barnen . H an lade inte
sto r vikt vid klade r . vani ng e ller for mogenhet . Me ra betydde att han fick
forve rkliga s ina ideer .

Varl dsp ostf orening ens g rundande
Jag namnde inledningsv is att de t ef te r mitt en av 1800-ta let blev a llt

sva rare for po stve rken att klara av de n inte rna tionella trafike n med ba ra
b ilat e rala avtal som bas och med a lde rdoml iga regle r och procedure r.
T rafiken okade geno m den st igande folkbild ningen . utrikeshancleln och
e migrat ionen t ill nya va rldsde la r . Tra nsportt ide rn a minskade ge nom att tag
och an gba ta r e rsatte hastdi ligenser och sege lfart yg. At t nagot maste gora s
at den inte rnat ione lla postt rafiken lag da rfo r i luften .
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Redan fore von Stephans aktiva pe riod hade tl era framfort tankar och
forslag o m reformer . Det skulle fora fo r langt att ha r behan dla dessa
na rmare . Von Stephans sto ra insats b lev att han form adde o mvand la sina
idee r till e tt konkret samarbete ove r gran sern a .

Genom sitt a rbete med bilate rala postford rag i forbinde lse med andra
liinde r fick von Stephan red an unde r I 860-ta let tillfalle att te sta s ina idee r
om ett a llmi nt internat ionel lt po stford rag . Han gjo rde de bilate rala fordra-
gen a lltmer enhet liga och i slutet av I860-tale t utgjo rde de 16 postverken i
tysk-oste rrikiska postforeningen ett ge mensamt postomra de med enhetliga
port on och utan portode lning me llan li nde rn a .

N asta steg tog von Stepha n I868 na r han till s in verksc hef lamnade ove r
ett memorandum om en a llman postkongre ss . Det ta inneho ll f rslag om en
rad reformer , t ex att a lla bila te rala postford rag sku lle e rsattas av ett enda
al lmant fo rd rag . at t landern a skul le bilda ett gemensamt postomrade med
enhetliga avgifte r . slopad avgiftsde lning och ga ranterad transit ratt . Skrifte n
ledde inte till nagra omede lbara re su ltat och kontakterna med andra fande r
maste dessuto m he lt avbrytas geno m att fransk-tyska krig et brot ut 1870 .
Von Stephan hade j u f r ovrigt stra x innan b livit ve rksche f. vilket antagli-
gen ocksa paverk ade han s mjl igh eter att agna Sigat de inte rnatione lla
idee rn a .

y e w
- - - - - - - - - - - -

Gaml a riksdagshuuset i Bern , d ar a rl dsp os tforening en bil dades och f oreningens nu wvarande
f ast ighet .
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N ar kriget va r slut. fick von Stephan ar 1873  Bismarck med sig pa att
verka for att en allma n postkongress skulle sammanka lla s . T roligen pa
grund av den intl ammerade situationen efte r kriget kunde denna inte aga
rum pa tysk mark men den schwe iziska regeri ngen atog i g att anordna
kongressen . Det var meningen all denna skulle iga rum pf1 ha sten  1873  men
pa grund av all Frankrike och Ry ssland onskade at t den sku lle hal la s nagot
senare , kom den inte till stand fo rrin fo lj ande host och borj ade den  15
september  1874.

Den f orst a va rldsp ostkongressen
Kongressen ho lls i Standehaus i Bern och representante r for 22 lande r

hade accepterat inbj udan . De tle sta var fran euro peiska lander men ocksa
tva andra var ldsdela r var represente rade : Afr ika geno m Egypten och Ame-
rika geno m USA . Fran Sverige de ltog general po std irekto ren Adolf Wil-
helm Roos .

T ill grund fo r overl aggn ingarn a lag ell av von Stephan uta rbetat utkast
till postkonvention . so m i sto rt ate rgav de tanka r som fanns med redan i
hans memorandum fran  1868.  Efte r tre veckors d iskussione r hade lande r-

Deltagarna i V arl dsp ostkong ressen i S tock holm I924 p d vdg till R ikssalen , dar konungen
opp nade kongresse n .
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nas representante r enat s ig om konvent ionens lydelse . De vikt igaste prin-
c ipe rna va r folja nde :

att li ndern a skulle bilda ett gemensamt posto mrade fo r utvaxling av
brevpost
att transit ratt for brevpo st sku lle ga rante ras av a lla lande r . kopplad till
en skyld ighe t fo r land e rna at t be ford ra po st i transit o m de lt a begardes
alt enhetsavgifte r skulle inforas . dvs att e tt brev skulle kosta lika myc ket
oavsett till vilket land det va r ad re sse rat (se nasta avsnitt)
at t inli mning sla nde t skulle behal la upptagn a postavgifte r oavkort ade (se
nasta avsnitt )
all e ll skilj edomsforfa rande sku lle inforas for all s lita tviste r mella n
fande rna
att ett sekretaria t skulle inrt ta s och
at t va rldspostkongre sse r sku lle hal la s vart femte a r .

Det inte rnatione lla fo rd ragsve rk e t ko mplettera des re dan unde r vo n
Stephans tid med specia lavtal o m assure rade bre v . penningfo rm edling och
paket. Samtidig t vaxte antale t med le mslande r snabbt sa att va rl dspost fore -
ninge n b lev i alla avseenden unive rse ll.

K ongre ssde ltagare p@ utf lyk t till S tra ngnds .
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Geno m sina pe rsonliga egenskape r - ingaende kannedo m om de n po st-
ala ve rksamheten utan att han da rfor forlo rade blicken for he lheten . sto ra
sprakkunskape r . flit och envishe t - lyckades von Stephan med att e na
va rldens lande r i fraga o m postt rafiken . Minner av hans insatse r komme r
sake rt att d roj a k var langt ove r den 150-a rsgrans so m nu passe ras .
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Portodelningen mellan landerna
Som redan namnts i avsnitt et om von Stephan inneholl den forsta varlds-

postkonventionen flera revolutionerande nya principer av vilka nagra har
direkt anknytning till portodelningen mellan landem a .

E n viktig grundprincip blev att inlamningslandet i fort sattningen skulle
behal la hela det porto som avsandaren beta lade . Tanken var att ett brev
sant i en riktning mellan tva land er i de flesta fall ger upphov till ett
svar sbrev som gar i motsatt riktning. Inkomster och utgifter skulle pa sa
salt automatiskt bli ratt vist fordelade mellan inlamnings- och adresslandet.
Transitlanderna ti llforsakrades en viss ersattning for sitt arbete men den
skulle beraknas med hjalp av statist ik och alltsa pa ett mycket enklare salt
an som tidigare for varj e forsandelse for sig.

For alt inte nagot land skulle ta ut omotiverat hoga porton blev en annan
av grundprinciperna att internationella enhetsporton infordes , som i borjan
var utt ryckta som fasta belopp . Genom at t penningvardet steg eller sjonk
olika fort i olika lander blev det dock snart nodvandigt att infora moj lighe-
ter till avvikelser fran dessa fixerade belopp . Istallet fick vi - och har
fortfarande - ett grundporto med avvikelsemarginalem a utt ryckta i pro-
cent over och under grundportot. J ust nu far man ga hogst 70 eller i vissa
fall t o m JOO%  over grundportot och hogst 50 %  under. Detta forklarar
varfor elt brev kan kosta mer i en riktning mellan tva lander an i motsatt
riktning.

Principen om icke-delning av portot har den stora fortj ansten alt man
slipper bokforing och avrakning av postavgifter landerna emellan. Men
antagandet att inkomster och utgifter pa delt a salt skulle j amna ut sig var
formodligen inte helt korrekt ens fran borj an , eftersom det forutsutter att

: -- ..., -... • ., -.. -. • •  ....-,,,,-rn  • • .., ..., .- ._ __,,.-
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UP U-monumentet i Bern.
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postst ro mmarna mellan tva lander a r lika sto ra . Genom sin enke lhet levde
dock princ ipen vidare unde r hela ate rst oden av I 800-ta let och fak tis kt an da
forbi mitt en av det har a rh undradet .

Unde r de 90 a ren me I Ian 1874 och 1964 foreko m det att man sa tte i fraga
om princ ipen om icke-de lning var rikt ig , men forvanansvart sa llan . Inte ens
na r fo rsande lse slaget trycksake r fick en a llt storre vo lym och man latt
kunde konstatera att denna trafik definit ivt inte var balanse rad blev det
nagon an dring . Varl dspostkong ressen i London 1929 utt a lade i detta sam-
manhang att aven om ell land s  p ostverk  kunde d rabbas av en eko no misk
bela stning pa grund av sto r ankommande utrikespost , skulle man hal la i
minnet alt  landet som helhet  kunde d ra nytt a av inflodet av po st ge nom alt
delt a tillforde landet informat ione r och nya impulse r .
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Minne sblock utg ive t till UP U:s IO0-@rs dag .

En be tyde lsefu ll anledning till att nagra pro teste r inte ho rdes va r anna rs att
ett stor t antal av vad v i nu kallar u-lande r var ko lonie r inom nagon st o r-
makt. Postt rafiken mellan moderlandet och kolonin va r en inr ikes angel-
genhet och ingen brydde sig sarski lt mycket om om den for ko lonin gic k
med forlu st elle r inte .

Det var darfor inte forran i samband med avko lonise ringen e fter andra
va rl dskr iget so m en opposition gjo rde sig hord . Fle r och fler sma och
outvecklade lander , som nu skulle fo rsoka sta pa egna ben ekono miskt,
mbirkte alt de genom sin anslutning till de t inte rna tione lla postsamarbetet
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forband sig a tt svara for transport och utdelning av en mycket stor postvo-
lym fran den utvecklade delen av varlden medan deras inkomster fra n den
obetydliga egna utgaende posten var mycket sma.

Det blev dock inte nagot av de nyaste landerna som gick i spetsen for
oppositionen utan Co lombia som hade samma problem. Colombia lade till
varldspost kong ressen i Wien 1964 fram ett resolutionsforslag om at t fragan
skulle studeras och presen terade nagot senare inom varl dspostforen ingens
exekutivrad ett materia l som belyste dess egna forh allanden . Av detta
framgick att de n till Colombia ankommande posten forholl sig till den
avg@ende som 8 till 1.

Saken studerades sedan vidare under den narmaste femarsperioden men
utan at t exekutivradet kunde komma fram till nagon losning. En prel imina r
omro stning bland medle mslanderna visade att det fanns en svag maj oritet
mo t  nagon form av kompensation. Det skal som oftast angavs var alt
kostnaden for statistik och utrakninge n av kompensationen skulle bli sa
hog att det inte skulle bli nagon vinst med ett kompensationssystem.

Pa kongresse n i Tokyo 1969 lade Colombia trots utredningsresultate t
fram ett forslag om alt en kompensation pa 0,50 gfr (ca 90 ore) per kg
ytbefordrad post skulle betalas t ill de drabbade landerna for den kvantitet
med vilken de n ankommande posten oversteg den avgaend e . Och nagot till
a llman forva ning antog kongressen forslaget. Anledningen var framfor a llt
att det mellan 1964 och I 969 hade kommit till ett ratt stort anta l nya
medle mslander , al la u-lander och i samma situation som Colombia , och
detta giord e at t maj ori teten hade svangt till fr m an for iden om en ersatt-
nmng.

Nar isen val var bruten gick utvec klingen vidare i sa mma riktning. Yid
nasta kongress . i Lausanne 1974. hojdes ersattningsbeloppet till 1,50 gfr (ca
2.70 kr) per kg och ersat tningssystemet utvidgades till at t tacka ocksa
flygposten. Yid I 979 ars kongress i Rio de Janeiro var dessa s k terminalav-
gifter annu en gang ett brannand e prob lem. En ekonomisk utredning hade
visat att kostnaderna for behandlingen av ankommande post genomsnitt ligt
i varlden ligger betydligt hogre an1.50 gfr . En rad forslag till hoj ningar av
terminalavgifterna fanns till behandling och slutresultatet blev en hojni ng
till 5 .50 gfr (ca 10 kr) per kg.

Ocksa Sverige ti llhor de lander , som har vad vi kallar negativ postbalans .
dvs att vi far in mera post an vi sj l va skickar till andra lander . Vart
»importoverskott» ligger tot al t forhela varl den pa ca 2000 ton per ar.

Svaret pa fragan om vem som far behalla port ot for utri kesposten  blir
alltsa kortfattat att det ar inlamningslandet , det land dar frimarket saljs .
som behaller pengarn a . Om adresslandet maste behandla mera inkomman-
de post an man sj a lv skickar i motsatt riktning, maste inlamningslandet
dock anvanda en del av intak terna till att beta la en kompensation till
adresslandet for dess merarbete . Eve ntuella transitlander far ocksa kom-
pensation.
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Jag ska II sedan kort fattat be ratta om hur post verk en gor fo r att ta red a pa
om de t arob alans i utva xlingen och i sa fal l hur stor den a r . T ill att borj a
med maste vi skilj a pa tl ygpost och ytbeford rad post. F lygpo sten a r det
latta st att redogora for . Va rj e gang man gor io rdning en flygpo st pase vager
man den och vikten antecknas bade pa den adre sset ikett so m sitt er pa
pasen och pa en sa rskild fra ktsede l, »forpassning». som folj e r med pasa rna
na r de li mnas over till flygbolaget. Ya rj e gang man skicka r ivag en sand-
ning flygpost tar man al lt sa reda pa exakt. ned till he kto , vad he la sand-
ningen vager . Orsakerna t ill denna noggra nnhet a r de ls att flygbo laget av
rena flygsake rhet sskal maste veta prec is vad la sten vage r , del s att bo lagen
fa r beta lt av postverken pa basis av denna viktuppgift.

Na r man val ha r vg t sandningarn a . a r det sedan inte nagon svari gh et at t

gora sammansta llningar av s iffrorna pe r manad och sedan slaihop de m for
he lt a r . Arssiffran fo r avg@end e flygpost till e tt visst land j a mfors sedan
med motsvaran de sammansta llninga r for anko mmande post fra n de tta land
och skillnaden me llan tota lsiffrorna b lir oba lansen .

Nar det gi lle r post som gar med bil . tag e ller ba t a r de t sva rare att fa fram
j i mfore lseta len . Di r maste man til lgri pa statist ik . Men de t a r en mycket
enke l statistisk metod so m tillampa s och den m@ste vara enke l efterso m
den ska ll tillampas av alla lande r i va rlden oavsett utvecklingsniva .

Statist iken ta s upp endast en gang va rt tredj e a r och da unde r en 2- e lle r
4-veckorsperiod , som va rannan gang ligge r i maj och varannan i oktobe r/
nove mber . U nde r statist ikpe rioden de lar man upp alla pasar i tre viktgrup-
pe r

lit ta upp till 5 kg
- mede ltunga upp till 15 kg
- tunga mella n 15 och 30 kg som a r maxvikten .

Uppde lningen kan give tvis gora s efter vi gning men ha r man ingen vag fa r
man kanna pa pasen och uppskatt a till vilken viktgrupp den hor .

Under statist iken forse s al la pasar med den vanliga ad resse tikett en men
dessuto m med en spec ie ll statistiket ikett pa vilken man ange r t ill vilken
viktgr upp pasen hor . I pa sen lagge r man alltid  en »packsedel» som ha r fatt
ove rta det trad itione lla namnet brevkarta och unde r statist iken ha r den ett
spec ie llt utseende med ruto r i vilka man kan fylla i anta let pa sar i de tre
viktgrupperna .

Nar sa ndningen kommer fram till ad re sslandet , ta r man dar hand o m
brevka rt o rna . Efte r statistikpe riode ns slut gor ad resslandet en samman-
stal lning over de sandningar som har tagit s emot och som sants unde r
pe rioden .

Efte r dett a folj e r ett avrakningsfo rfarande me llan lan dern a , dar man forst
for o m an ta let pasar via mede lvikte r per pase till a ntal kilo
sedan multip lice rar upp dessa kilo ta l till arssiffro r och
slut ligen j a mfor avgaende och ankommande trafik i forbindelse med
va rj e annal land som man har forbinde lse med .
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O m obalansen overskr ide r en viss minimigrans . f n ca I 300 kg samman-
lagt for flyg och yt . gor man sedan en betalning till det land som ha r fatt
mera post. Be ta lningen ske r i rege l genom en sa rskild c lea ring som skots av
va rldspostforeningen .

Postve rken runt om i va rlden kan nog sagas numera vara ganska noj da
med att en ersitt ning betala s fo r merarb etet . Det ar mera rat tvist an nar
infamningslandet beho ll he la portot och inte de lade med sig alls .

Daire mot ar man inte sarskilt noj d med systemet fo r be rakningen . For
tl ygpostens de l ar det alltfor noggrant och da rfo r ratt arbetskra vande . Nar
det ga lle r ytposten . a r det snarast motsatsen : statistikmetoden a r mycket
grov och resu ltaten sanno likt inte sars kilt exakta .

Det finns ocksa ann at man kan anmark a pa . t ex att berak ningen bygger
ba ra pa postens v ikt i kilo och at t man inte tar nagon hansyn till hu r manga
fors an de lse r som  ingar  i e ll kilo i o lika forbinde lse r . Som exe mpe l kan
namnas att po sten i forb inde lsen Sverige - Rhodos mest bestar av tid-
ninga r som vager mycket pe r forsandelse . Anta let fo rsand el se r ar al ltsa
litet och det ko star inte sa mycke t all ta hand om dem i ad resslandet. I
motsatt ri ktning bestar posten till sto r de l av vykort fra n svenska tur iste r
dvs manga fo rsand e lse r pe r kilo . so m efte r ankomsten till Sverige skall
spridas ut till a lla lande ts horn . Och det a r et t arbete som krave r sto r
pe rsona linsats och darfo r kostar mycket.

Som kompensatio nssystemet nu funge rar blir det dock sto rre vikt i
riktningen till Rhodos och det b id rar t ill a tt vi ha r ett ove rsko tt i fo rha llande
till G rekland och a lltsa fa r beta la G rekland e rsattning .

En utred ning o m b l a dessa prob le m ska ll go ras fram till na sta kong ress
1984 men det blir sake rt inte latt att hitta nagra enkla lo sningar .

Frimarken i utrikestrafiken
Med tanke pa den v iktiga roll so m fr imarkena spe lar oc ksa i t rafiken

mella n fande rna for all marke ra all postavgiften ar beta ld . har fri mark ena
fatt en undanskymd pla ts i de inte rna tio ne lla postbesta mmelse rna . Detta ar
dock t ro ts a llt inte sa mark ligt . Att ge ut fri marken a r ett p rivilegium for
va rj e lands postve rk och man har darfo r inte ve lat inskranka denna ra tt
med bindande inte rnatio ne lla regle r annal an i fraga om ell par grundfag-
gande deta lj e r.

I den nuvarande va r ldspostkonvent ionen har man utt ryckt denna rail
med den lakoniska fra sen »E ndast po stforva ltninga rna ger ut fr imarken
avsedda for franke ring». I en fotno t anges all man med »postforva ltninga r»
menar postve rken i U PU : s med le msfande r , i lander som star utanfor U PU
samt F N :s postforvaltning . Den na besta mmelse har dock so m bekant inte
hindrat att det pa marknaden ha r kommit ut »fri marken » fran mer e ller
mindre okanda omraden i varl den . Laget ar ett annat bet r de fri marken som
ges ut av vissa omraden med »moderl an dets» godkannand e , t ex Fa roarna .
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G ronland och de brittis ka kanal oarna . I de ssa fall ar det de ssa omradens
stallning enl igt den natio nella lagstiftningen so m utgi:ir den legala grunden
for utgivningen . Dare mot godtas offic ie llt inte att et t omrade ge r ut fri mar-
ken utan att mode rl and et a r med pa det. Sa besli:it t e x va rld spostkongre s-
sen 1979 att de mark en som sedan 1972 ges ut av administrat ion i den av
T urkiet kont rollerade norra delen av C ype rn skulle forklara s ogilt iga .

De deta lj er som har reglera ts ar fra nkeri ngsvardet och u rsprungslandets
namn. Rege ln om vardet har funnit s sedan I 897 och 1906 precise rades det
att vardet sku lle vara angivet med arabiska siffror . Att ursprungsla ndets
na mn skulle finnas med och skrivas med lat inska bokstaver kom in forst
1924 trots att de tle sta lan der da hade tillampat den princ ipen sedan lange .
Ett kur io sum i det sammanhanget a r j u de b ritt iska fr imarke na som saknar
annan uppgift om land a n en silhuett av regenten . Att gora sa sakna r
forme llt sti:id. Det ar en sj al vtagen ratt som man i Sto rbritannien antagligen
anser sig be rattigad till som det forsta land som borj ade ge ut fri mark en .

E n tredj e de talj som har varit fo remal for int re sse fran frima rkssa mlarnas
sida a r fargen . Pa denna punkt ha r det tidiga re funnits bestamda regle r men
dessa a r numera upphavda . Ef ter v issa forsi:ik t ill inforande av enhetliga
farg e r fran 1878 bestamde s det I 897 at t fri mark en fo r utrikes brev i forsta
viktsatsen sku lle vara morkbla . fo r postkort ri:ida och for tryc ksake r i forsta
viktsatsen gri:ina . Denna re gel ga ll de sedan fram till 1952 . Da konstaterade
man alt den inte langre ti lli mpades i prakt iken av ett sto rt antal lander och
da rfor borde slopas . I motiven till forslagen om slopande av fa rgbestam-
me lse rna anfordes vidare att det t ex maste ti ll fle ra fri marken - i o lika
forge r - for att e tt tlygbrev skulle bli fullt fran kera t . Fa rgen so m signal till
de o lika lanka rna i beford ringskedj an att ratt po rt o var be ta lt funge rade
al lt sa inte Iangre .

Kurs erande fri mr ken ar1897.

5 ore g ron 10 ore rod 20 ore bl@
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For de nationella postverken var det oeksa svart at t vid portohoj ningar
hanga med och producera frimarken i ratt valor och ratt farg. En beskriv-
ning av Sveriges bekymmer i det avseendet ges i det verk av Palle Laur sen
som finns med i litteraturhanvisningarna har nedan.

Ar 1952:

10 ore gron 25 or e rod 40 iire 11u111blci

U inderna har slutligen i princip full frihet att valja vilka motiv de onskar
for sina frimarken . Den enda inskrankning som  UPU  har sta llt sigbakom ar
ett utt alande att postverken bor valj a »mot iv som bid rar till omsesidig
forstaelse mellan folken . t ill spridning av deras kultur och rent a llmant till
ett stark ande av de internationella vanskapsbanden». Det ar givetvis be-
tydligt svarare att formulera granser for vilka motiv som  inte  br fore kom-
ma . I praktiken har det dock inle a lltid gall att und ga at t ell frimr k e fra n
ett land har vackt anstot i ell annal land .

K iillo r:
Zille n. Gunill a

Tullberg. Sigurd

Zillen . Torsten

Palle Laursen

H einrich vo n S tep han und d ie Grund ung des Weltp ost ve reins ,
Spec ia larbe te . Stockholms Unive rsite t. 1975

,\'iir Viirld .1p 0Hfi ire11i11ge11 I UP U) biJdade, . Postrytt aren. 1974

Warl dsp os tf or eningen 100 ar  -  en blick til lbaka och fr am@t. For-
eningen Postfolke t. Arsbo k 1975

50 @rs s vensk p ostal dokume nta tion . (SF F spec ialhand bo k nr 8)
1977
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