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POSTENS TJANSTER AR 1886

av Jan Billgren

Jan Billgren är född 1936. Universitetslektor i företagsekonomi i Lund.
Ordförande i SSPD (Sällskapet för Svensk Posthistorisk Dokumentation) .
Ledamot i SFF:s (Sveriges Filatelist-Förbund) styrelse . Medlem i SFF:s

katalogkommitte .

Det har gått 100 år sedan år 1886, året då de svenska filatelisterna för
första gången slöt sig samman och bildade en lokal förening i Stockholm.
För postverkets del var det ett jubileumsår: 250 år hade gått sedan Axel
Oxenstierna grundade det moderna svenska postverket.

År 1886 var för den svenske posttjänstemannen året då ovanligt många
nya bestämmelser trädde i kraft. Det berodde på att man vid Universal
Postal Unions (UPU) kongress i Lissabon ett år tidigare hade träffat ett nytt
fördrag mellan medlemsländerna. Alla dessa förändringar gällde från den 1
april 1886.

Den svenske posttjänstemannen av år 1886 utförde sitt arbete med stöd
av en mängd reglementen, författningar , taxor och andra slags instruktio-
ner. Till grund låg främst 1881 ärs allmänna poststadga, utfärdad den 31
december men utgiven först den 20 februari 1882. Poststadgan komplettera-
des av Kong!. Generalpoststyrelsens cirk ulär. 104 stycken sådana utkom
under år 1886. Den för året gällande portotaxan, Taxa f ör postförsändelser,
hade utgivits år 1883. Vissa kompletteringar och ändringar hade dock
införts i Kong!. Generalpoststyrelsens cirkulärbihang A ) Tax or mm . Under
året trädde som nämnts 1885 års internationella postfördrag i kraft och detta
innebar att en del nya tjänster och blanketter infördes. Dessutom hade
Sverige träffat nya postfördrag med Danmark och Norge som medförde att
nya Expeditionsreglementen f ör utvexlingen af postförsändelser mellan Sve-
rige och Danmark resp ektive Norge trädde i kraft den 1 april.

De svenska postanstalterna
År 1886 fanns det olika kategorier av postanstalter. Postkontor kallades de
postanstalter som tillhandahöll alla typer av tjänster. Under varje postkon-
tor sorterade ett antal poststationer. Vid dessa var utbudet av tjänster
begränsat : man kunde t ex inte sända en utrikes pastanvisning eller assbrev/
paket med högre belopp än 20 000 kr . Inrikes pastanvisningar fick inte lyda
på högre belopp än 50 kr. 1 Postförskottsförsändelser förmedlades av över-
ordnat postkontor. Dessutom fanns det på vissa ångbåtslinjer inrättat en sk
ångbåtspostexpedition. Dessa hade ännu färre tjänster: endast brev - van-
liga resp rekommenderade , brevkort och trycksaker togs emot.

1 Poststationerna var indelade i tre klasser. Beloppsbegränsningarna ovan gällde för 1 :a klas-
sen. Poststationerna var så många att posten krävde att avsändaren på försändelsen angav i
vilket län poststationen låg.
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Vid postanstalterna kunde man i regel köpa frimärken av alla förekom-
mande valörer , dvs ringtypsmärkena av valörerna 3, 4, 5, 6, 10, 20, 24, 30,
50 öre och 1 kr. Lantbrevbärarna och ångbåtspostexpeditionerna tillhanda-
höll dock endast valörerna 4, 5, 10 och 20 öre. Frimärkena såldes liksom nu
till nominella värdet men köpte man minst 300 frimärken på en gång fick
man en rabatt på 2 % .

Vid postanstalterna kunde man också köpa frankokuvert och brevkort.
Om man köpte 100 stycken fick man även i detta fall 2 % rabatt.

I fortsättningen redovisas alla tjänster som tillhandahölls vid postkonto-
ren och bortses från att samtliga tjänster inte tillhandahölls vid alla post-
anstalter.

BREV
Brev indelades i lokalbrev, inrikes brev och utrikes brev. Lokala och inrikes
brev fick väga högst 250 gram. Brev som vägde mera taxerades som paket.
För utrikes brev fanns ingen viktbegränsning är 1886.

Brev fick inte inneslutas i paket. Den som gjorde det riskerade att få böta
20 kr .

Portosatser

vikt lokalbrev inrikes brev brev till UPU:s 1:a grupp'

15 gr
15- 125 gr

125- 250 gr
250 gr

5 öre
10 öre
15 öre

10 öre 10 öre
20 öre 20 öre
30 öre 30 öre

15 öre per 15 gr.

vikt UPU :s 2:a grupp' UPU:s 3:e grupp' utom UPU2

- 15 gr 20 öre 40 öre 56 öre
15- 30 gr 40 öre 80 öre 112 öre
30- 45 gr 60 öre 120 öre 168 öre
etc.

1 UPU :s ! :a grupp = Danmark och Norge
UPU :s 2:a grupp = Europa , USA , Canada (från 1.7.1878), Egypten, Persien (från 1.9.1877),
spanska och franska besittningar i Nordafrika.
UPU :s 3:e grupp = utomeuropeiska länder i övrigt. Under år 1886 inträdde Kongostaten (I
januari) , Bolivia (1 april) och Aman (1 april) i denna grupp .

Utom UPU = främst engelska kolonier i Australien och Sydafrika samt tyska protektorat i
Afrika och Australien. Det fanns ytterligare några portosatser men 56 öre var den i särklass
vanligaste (gällde via England och/eller Italien) - se Billgren, Bj äringer, Stone: Swedish Letter
Rates to Foreign Destinations 1855- 1895.
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Frankotvång/frankeringsfrihet/lösen
Den allmänna regeln var att avgiften för inrikes och lokalbrev skulle erläg-
gas vid »brefvets aflemnande till postbefordran». Undantag från regeln
gällde för brev som lagts på brevlåda och för brev till en del myndigheter/
statliga verk (t ex de meterologiska anstalterna) .

Ofrankerade eller ofullständigt frankerade  inrikes brev  belades med
lösen . Lösensumman utgjordes av det felande beloppet plus en aviserings-
avgift på sex öre . Denna avgift togs inte ut för brev till myndigheter , brev
mellan statliga myndigheter eller lokalbrev vars adressat skriftligen förbun-
dit sig att lösa ut ofrankerade brev.

Inrik es brev av andra vik tklassen f rån år 1886. Brevet har lösenbelagts med I O öre i
f elande porto p lus 6 öre i aviseringsavgif t.
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Brev till Sydaf rika f rån dr 1885, sänt via England. Detta p orto gällde under åren
1876-- 1886.

Of rankerat brev till A ustralien f rån år 1885, sänt via Italien ( Brindisi) . Ett f rankerat
brev skulle ha kostat 56 öre medan ett of rankerat kostade 90 öre (=1 shilling) under

åren 1875- 1886.
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Utrikes brev
Utrikes brev till UPU :s 1:a och 2:a grupp fick lösas med dubbelt felande
belopp , dvs för ofrankerade brev 20 öre respektive 40 öre per 15 gr. Ofran-
kerade brev från UPU:s 3:e grupp fick lösas med 60 öre per 15 gr. Delvis
frankerade brev skulle lösas med dubbla felande beloppet. Från länder
utom UPU varierade avgiften för ankomna ofrankerade brev: från Sydaf-
rika via England uppgick den till 90 öre , från Australien via England 76 öre,
etc.

Befordrings vägar
Brev till Utomeuropa befordrades vid den här tiden via flera olika rutter.
Den vanligaste var via England (främst Southampton eller Liverpool) dit
posten i regel befordrades via Göteborg eller via Danmark. En annan van-
lig rutt till Australien, Bortre Indien, Kina och Sydamerika gick via Italien
med dess tre utskeppningshamnar Brindisi (vanligast), Neapel och Genua .
Brev som sändes via England vidarebefordrades dels via Brindisi, dels
också via San Francisco (speciellt till öarna i Söderhavet) .

Ytterligare två relativt vanliga rutter fanns via Tyskland (i regel Hamburg
eller Bremen) direkt med båt till både Nord- och Sydamerika och via
Frankrike (Marseille, S:t Nazaire , Le Havre eller Bordeaux) till många
franska kolonier och till Kina. Dessutom förekom rutter via Nederländerna
(Antwerpen) , Spanien (Cadiz) och Portugal (Lissabon) , främst till dessa
länders kolonier, samt via Österrike (Trieste) , främst till Bortre Indien. I
Generalpoststyrelsens cirkulärbihang A publicerades uppgifter om postång-
båtsförbindelserna med utomeuropeiska länder ett tiotal gånger per år . Av
dessa kunde posttjänstemannen utläsa när nästa båt avgick från t ex Brin-
disi och hur lång tid resan tog till t ex Aden (8 dagar) eller Bombay (15
dagar) . Man kunde på så sätt se vilken rutt som för dagen var den snabbaste
till t ex Australien och vad ett brev kostade via respektive rutt .

Eftersändning
Liksom idag kunde brev och brevkort eftersändas utan extra kostnad. Enda
kravet från postens sida var att »förseglingen derå ej blivit rubbad». På
brevet antecknades oftast »Retour» vilket alltså inte bara betydde retur till
avsändaren utan även innebar eftersändning. På en del större postanstalter
anskaffade man en särskild stämpel med ordet RETUR inom ram.

Eftersändning av brev kostade i regel ingenting. Det var bara om ett brev
ändrade karaktär från lokalt till inrikes eller från inrikes till utrikes som
ytterligare porto behövde erläggas. Detta extraporto uppgick till det
felande beloppet , dvs ett lokalbrev av 1:a viktklassen fick tilläggsfrankeras
med 5 öre .

Brevförsändelser med texten »afhemtas» eller »poste restante» kunde
hämtas på posten.
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Obeställbarhet/reklamation
Post som på grund av otillräcklig adress inte kunde vidarebefordras till
mottagaren returnerades till avgångsortens postanstalt. Dett a skedde i slu-
tet av månaden efter ankomstmånaden om det var ett vanligt brev eller
brevkort och först i slutet av nästföljande kvartal om det var en poste
restante-försändelse . Avsändaren fick alltså i normalfallet tillbaka sitt brev
och dessutom utan att betala någon extra avgift.

Nu s P O S T F O R En -
a o' " yo

{ UNION POST A LE UN tv \ ) ;_jl\t' ..<
EVKORT A N M ARK

Brevk ort f rån Danmark år 1885 sänt i retur med den ovanliga stämp eln R E TUR » i
oval ram .
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Inrikes brev som gått i retur år 1887 och då f örsetts med både »R E TUR »- och
»OB ES T Ä L L BA R T»-stämplar.

88



Blev ett brev eller brevkort liggande kvar på avgängspostanstalten - om
t ex avsändaren inte var angiven på försändelsen - sändes det till General-
poststyrelsens reklamationskontor . Detta skedde emellertid först i slutet av
påföljande år. På reklamationskontoret öppnades sedan brevet av särskilt
förordnade tjänstemän och i vittnens närvaro. Därefter sändes det i retur
till avsändaren om denne gick att fastställa. Om så inte var fallet förstördes
brevet.

Av tillgängligt material att döma använde större pastanstal ter stämplar
när man återsände försändelsen till avgångspostanstalten . I Stockholm
användes relativt ofta en returstämpel av gallertyp tillsammans med en
»Obeställbart»-stämpel. På andra håll förekom sparsamt en gummistämpel
med texten »Obeställbart» utan att kombineras med returstämpel.

Den som ville reklamera en försändelse på posten ( dvs anmäla att försän-
delsen inte kommit fram) fick från och med år 1880 fylla i en ny blankett.
Denna hade beteckningen blankett nr 12 om reklamationen avsåg en »inri-
kes vanlig postförsändelse», dvs brev, brevkort eller trycksak. Gällde rekla-
mationen en in- eller utrikes värdeförsändelse, dvs rekommenderad eller
assurerad brevpostförsändelse, vanligt eller assurerat paket , pastanvisning
eller postförskott , skulle blankett nr 13 användas.

Reklamation var avgiftsfri. Reklamationsblanketten sändes som PS-för-
sändelse mellan postanstalterna och skulle - om reklamationen var berätti-
gad - slutligen insändas till Generalpoststyrelsens reklamationskontor.

Ett annat sätt att skaffa sig information om en värdeförsändelses vidare
öden var att fylla i en sk löpsedel. Denna hade från och med år 1880
beteckningen blankett nr 14 (27 september 1880). Löpsedeln »löpte efter»

• Z ula,
one den kan uppgifvas.
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Inrikes brevkort f rån år 1885 med den ovanliga stämp eln »Obeställbart».
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försändelsen från postanstalt till postanstalt , först dit försändelsen karterats
och därefter till varje postanstalt där den behandlats. Om det visade sig att
försändelsen nått sin adressat sändes löpsedeln tillbaka till reklamanten. I
annat fall skulle den sändas till reklamationskontoret.

Löpsedlar fick endast användas inrikes, till Danmark och Norge samt till
Finland och Tyskland . Avgift utgick med enkelt brevporto , dvs 10 respek-
tive 20 öre .

Statistik
Den svenska poststatistiken fram t o m år 1886 redovisar antalet försändel-
ser inr ikes och utrikes men skiljer inte mellan lokala och inrikes försändel-
ser. E ndast totalsiffror redovisas för försändelser till utlandet. Man kan
alltså inte få fram data om t ex hur många brev som sändes till ett visst land .
Denna möjlighet infördes i 1887 års statistik som ett resultat av det interna-
tionella postfördraget träffat i Lissabon år 1885. Enligt detta skulle med-
lemsländerna rapportera antalet försändelser av olika slag på blankett er
som postkongressen fastställde .1

Brev var den vanligaste försändelsen även år 1886. Sammanlagt sändes
40,6 miljoner brev varav ca 10 % eller 3,6 miljoner gick utrikes. Som jämfö-
relse kan nämnas att antalet inrikes brevkort också var 3,6 miljoner medan
300 000 utrikes brevkort upptas i poststatistiken för år 1886. Det kanske
behöver påpekas att samtliga siffror är avrundade (gäller även resterande
siffror i artikeln) .

BREVKORT
Brevkort skulle år 1886 vara av standardformatet 9x 14 cm. Postverket
tryckte egna i valörerna 5, 10 respektive 15 öre men det fanns också privat-
tryckta brevkort. Dessa kunde bara användas lokalt och inr ikes fram till
den 1 april 1886 då de även fick sändas internationellt. De privattryckta
brevkorten måste ha samma format som postverkets, vara tillverkade av
styvt papper och ha samma slags tryckta text som de officiella , av postver-
ket utgivna .

Brevkort med be talt svar - s k dubbla brevkort - tillhandahölls också av
postanstalterna . År 1886 fanns det tre olika valörer : 2x 5 öre , 2x 10 öre och
2 X 15 öre . Även privatt ryckta dubbla brevkort var tillåtna dett a år .

Från den 1 april 1886 kunde man sända dubbla brevkort till alla länder
som gått med i UPU . Tidigare var det endast möjligt att sända sådana till
länderna i Europa (inkl en del av deras kolonier) samt till en del länder i
Latinamerika .

1 Den svenska poststatistiken finns redovisad i publikationen »Bidrag till Sveriges Officiella
Statistik. Postverket» vilken utkom under ären 1864- 1910.
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BREFKORT.
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A v posten f ramställt enkelt brevkort sänt inrikes år 1886.
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Portosatser
Lokala och inr ikes brevkort kostade 5 öre i porto under ären 1885- 1918.
Samma porto gällde också till D anmark och Norge . Till länderna i UPU :s
2 :a grupp var portot 10 öre och till 3:e gruppen var det 15 öre . Det senare
sänktes till 10 öre den 1 januari 1895. Brevkort till länder utom UPU kunde
inte sändas för brevkortsporto utan fick frankeras som brev fram till den 1
januari 1895. Från och med dett a datum var brevkortsportot 10 öre till alla
länder i världen (utom till D anmark och Norge) .

Portosatserna för dubbla brevkort var genomgående två gånger de som
gällde för enkla brevkort.

Frankotvång/lösenbestämmelser
För lokala och inr ikes brevkort gällde frankotvång år 1886. De vidarebe-
fordrades alltså inte om de inte var till fullo frankerade . Brevkort till utlan-
det vidarebefordrades däremot om de hade någon form av frankering. Mot-
tagarna fick sedan lösa ut brevkortet med dubbla det felande portot . Lösen-
be lagda , ofrankerade brevkort till/från ut landet bör därför inte ha förekom-
mit år 1886 .

Övrigt
Brevkort fick rekommenderas men kunde däremot inte beläggas med post-
förskott. Postförskott sbrevkort fick därför frankeras med brevporto .

Under år 1886 sändes 3,6 miljoner inr ikes brevkort och ca 300.000 till
utlandet. De allra flesta var sannolikt av postens officiella typer eftersom
privatt ryckta brevkort ännu år 1886 tillhörde sällsyntheterna . Antalet
vykort var sannolikt obefintligt eftersom de första svenska vykorten (med
Uppsalamotiv) kom först år 1887.

T RY CKSA KER
Å r 1886 var den formella beteckningen på vad vi numera kallar trycksaker
»korsbandsförsändelser» . Denna försändelsekategori indelades i trycksa-
ker , affärshandlingar och varuprov. Till trycksaker hörde också vad som
senare kom att kallas utgivarekorsband , dvs tidningar och tidskrifter som
befordrades av posten .

T rycksaker och affärshandlingar fick väga högst 2 kg. För varuprov var
maximivikten 250 gr. Försändelserna skulle vara omslagna på sådant sätt att
de lätt kunde undersökas av posttj änstemännen . De fick inte innehålla
något brev eller annan handskriven anteckning som innebar personlig brev-
växling . Följdes inte dessa föreskrifter fick man böta 20 kr.

Por tosatser
År 1886 hade man ännu inte infört något lokalporto för trycksaker - det
infördes först år 1891. I övrigt framgår portosatserna av bredvidstående
tabell .
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Inrikes
per 50 gram

UPU:s 1:a/2:a grupp
per 50 gram

Tidningar, tidskrifter
Trycksaker
Affärshandlingar

Varuprov och mönster

1 öre (min 4 öre)
4 öre
4 öre (min 10 öre)

4 öre (min 8 öre)

5 öre
5 öre
( min 10 öre i 1: a grupp/
min 20 öre i 2:a grupp)

5 öre (min 10 öre)

UPU:s 3:e grupp
per 50 gram

Utom UPU'
per 50 gram

Tidningar , tidskrifter
Trycksaker i övrigt
Affärshandlingar
Varuprov och mönster

12- 19
10 öre 12- 27 6re
10 öre (min 25 öre) 10- 27 öre (min 25 öre)
10 öre (min 15 öre) 12- 27 öre (min 17 öre)

Frankotvång/lösenbestämmelser
Trycksaker skulle enligt allmänna poststadgan frankeras, i varje fall delvis.
Ofrankerade trycksaker postbehandlades inte . Lösen utgick med dubbelt
felande belopp. Samma bestämmelser gällde både för inrikes och utrikes
försändelser .

Eftersom inrikes och utrikes trycksaksporto var olika, fick en trycksak
som eftersändes till utlandet alltid tilläggsfrankeras. Annars blev den lösen-
belagd med dubbelt felande belopp (se foto) .

Trycksaker fick både rekommenderas och beläggas med postförskott.

Eftersändning/obeställbarhet/reklamation
För eftersändning gällde samma regler som för brev och brevkort. Obeställ-
bara trycksaker förstördes däremot sedan de legat ett år på adresspostan-
stalten - dock bara om de varit fullständigt eller delvis frankerade . Ofran-
kerade trycksaker - som ju inte fick postbehandlas - förstördes efter
utgången av nästföljande kvartal på inlämningspostanstalten.

Trycksaker ankomna från utlandet som inte kunnat beställas återsändes
via den svenska utväxlingspostanstalten2 till inlämningspostanstalten. Om

1 Portosatserna för trycksaker och liknande till länder utanför UPU varierade mellan de
angivna gränserna . Särskilt porto för affärshandlingar fanns bara till några få länder , t ex Siam
och Sydafrika .
2 Det fanns ett 10-tal ut växlingspostanst alter vid denna tid, bl a i Malmö , Ystad , Helsingborg,
Stockholm och Haparanda.
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en trycksak returnerades från utlandet till en svensk utväxlingspostanstalt
ålåg det denna att återsända trycksaken till den svenska inlämningspostan-
stalten , om den var fullt frankerad . Delvis frankerade eller ofrankerade
trycksaker skulle sändas till Generalpoststyrelsens reklamationskontor.
D är behandlades de på samma sätt som redovisats i brevavsnittet .

<.
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Inrikes trycksak ef tersänd till Danmark . Till Danmark var p ortot 5 öre varför f örsän-
delsen blev lösenbelagd med 2 öre (=dubbelt f elande belopp) .

Statistik
År 1886 sändes inom Sverige 2,6 miljoner vanliga trycksaker , 56 000 affärs-
handlingar och 237 000 varuprov.

Till utlandet avgick ca 400 000 trycksaker , 13 000 affärshandlingar och
37 000 varuprov.
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REKOMMENDATION
Det var tre slags försändelser som kunde rekommenderas: brev, brevkort
och trycksaker.

En rekommenderad försändelse fick bara utlämnas mot särskilt kvitto ,
dvs den avi på vilken mottagaren underrättades om att försändelsen fanns
att avhämta . Även avsändaren fick ett kvitto då försändelsen lämnades in
på posten. Detta utlämnades utan kostnad.

Om ett rekommenderat brev innehöll pengar eller andra värdesaker
måste brevet förses med lacksigill; fem lacksigill på ett vanligt sk korskuvert
och två lacksigill på den typ av kuvert som man kunde köpa på postanstal-
terna för 2 öre styck. Dessa senare kuvert var av tjockare papper och hade
på baksidan en avskuren klaff. På denna satte man de två lacksigillen.

Avgifter
Tilläggsavgiften för inrikes rekommendation var 20 öre fr o m den 1 januari
1885. Utrikes rekommendation kostade däremot bara 18 öre till samtliga
länder inom UPU (fram till den 1 januari 1887 då den höjdes till 20 öre) .
Till länder utom UPU varierade rektillägget mellan 18 och 90 öre .

Statistik
Antalet inrikes rekförsändelser var år 1886 runda tal 2 miljoner. Till
utlandet sändes 279 000 stycken.

136 06

usta lt bar denna dag blifvi

L-en . ; der±

Kvitto på ett inlämnat rekbrev  -  blankett nr 135  -  sänt till Danmark år 1886.
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Rekbrev till Norge år 1886 med det ovanliga 28-öres portot, som gällde åren
1885 - 1886. 20 öre Ringtyp, landning 13  i  kom bination med tidigt använda 4 öre

Ringtyp p osthorn .
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Rek brev till Tysk land f rån nyårsdagen 1886  -  Posten hade alltså öppet
även denna dag.
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ASSURANS
På brev och paket kunude man begära assurans, dvs försäkring av innehållet.
Försäkringsbeloppet var obegränsat om försändelsen lämnades in på ett
postkontor eller en poststation belägen vid en järnvägslinje (dock endast SJ
- inte privat järnväg) . Inlämnades det däremot vid en poststation av första
klassen var assbeloppet begränsat till 20 000 kr , andra klassen till 10 000 kr
och tredje klassen till 5 000 kr. De angivna maximibeloppen gällde inrikes
försändelser .

För assförsändelser till utlandet fanns i många fall en begränsning på
10 000 francs, i svenska pengar motsvarande 7 200 kr. Ingen beloppsbe-
gränsning gällde för Danmark (inklusive danska Västindien, Grönland och
Island) , Norge , Ryssland, Schweiz, Tyskland och Österrike-Ungern.

En assurerad försändelse fick bara överlämnas mot kvitto tecknat på den
avi som delades ut till mottagaren . Även avsändaren fick ett kvitto då
försändelsen lämnades på posten.

Ett assurerat brev skulle frankeras så att det mellan varje frimärke fanns
ett avstånd motsvarande ett halvt frimärkes bredd . Om avsändaren redan
hade satt på frimärken då han kom till posten skulle postexpeditören enligt
reglementet notera »Frimärkt af afsändaren» på både försändelsen och
kvittot.

Assförsändelser skulle förses med sigill. Ett brev skulle förses med två
eller fem sigill såsom ovan beskrivits i avsnitt et om rekommendation. Ett
paket skulle ha så många sigill att ingen del av innehållet kunde tas bort
utan att något sigillavtryck skadades. Dessutom skulle ett sigill sättas längst
ner till vänster på adresskortet .

c w» di....a [ . . u. ..» 'on«s
@it o « il » a d aka sonar teis«e.

· den na dag blifvit till

K vitto på ett inlämnat assurerat brev (blankett nr 134b som användes av poststationer)
sänt inrikes år 1895  -  samma blankettyp som användes år 1886.

Observera noteringen »Frim . af afsändaren».
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Avgifter
Inr ikes assavgifter (utöver brev- respektive paketporto) uppgick år 1886 till:

30 öre upp till 500 kr
50 öre 500- 1 000 kr
50 öre + 2 öre per 100 kr 1 000- 50 000 kr

130 öre +15 öre per 1 000 kr 5 000-- 50 000 kr
805 öre +10 öre per 1 000 kr 50 000-- 100 000 kr

1 305 öre + 5 öre per 1 000 kr över 100 000 kr

A ssbrev till Danm ark år 1885 då assavgif ten var densamma som år 1886, dvs 18 öre i
f ast avgif t p lus 8 öre per 150 kr eller del därav.

Statistik
Å r 1886 befordrades 892 000 assbrev inom Sverige . Assbrev till utlandet var
relativt sällsynta ; under året sändes inte mer än 14 000 assbrev utanför
Sverige . Någon statistisk uppgift om antalet uppräknade eller vidimerade
assbrev finns inte .

Till utlandet varierade asstillägget en hel del mellan olika länder:

Danmark, Norge
Spanien
Portugal
Egypten , franska kolonier
Portugisiska kolonier
Övriga länder (i regel europeiska)

8 öre per 150 kr
22 öre per 144 kr (200 francs)
25 öre per 144 kr (200 francs)
29 öre per 144 kr (200 francs)
36 öre per 144 kr (200 francs)
18 öre per 144 kr (200 francs)
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Till samtliga dessa länder tillkom rekavgiften på 18 öre per brev (ingen
sådan tilläggsavgift för paket utöver asstillägget) .

UPPRÄKNING
Den som lämnade in en assförsändelse kunde få ett intyg på innehållet mot
en avgift av 10 öre . Detta kallades i postens terminologi för  uppräkning.'
Avgiften erlades kontant till posttj änstemannen . Uppgift om uppräkning
gavs på brevet respektive adresskortet eller adressbrevet genom att post-
tj änstemannen antecknade »Uppr.» eller »Coll.» och signerade med sina
initialer .

En assförsändelse som blivit uppräknad fick givetvis förseglas på postan-
stalten . I sådana fall användes postanstaltens sigill på två av fem ställen
(eller på ett av två ställen) på ett assbrev. Bestämmelsen gällde även för
paket »i tillämpliga delar». Postanstaltens sigill användes också för att vid
inlämningskvittot fästa den undertecknade förteckningen över innehållet i
brevet/paketet .

POSTFÖRSKOTT
År 1886 kunde inrikes postförskott begäras på vanliga brev (även assure-
rade) , trycksaker och paket (även assurerade) . Däremot fick inte postförs-
kott begäras på brevkort eller rekommenderade brev.

På brevets eller trycksakens framsida respektive på adresskortet eller
adressbrevet skulle man anteckna »Postförskott a . . .°kronor . . . öre».
Postförskottsförsändelsen mäste därefter fullständigt frankeras, dvs det
rådde frankotväng. Inlämnaren av postförskottsförsändelsen fick ett kvitto
(blankett 137) på postkontoret (poststationer fick inte ta emot postförs-
kott ) .

Avgiften för inrikes postförskott var densamma som för pastanvisningar ,
dvs 25 öre upp till 50 kr och 30 öre för 50-- 100 kr . Härtill kom natur ligtvis
portot för försändelsen ifråga .

Postförskott på försändelser till utlandet var vid inledningen av år 1886
begränsat till Danmark, Norge och Tyskland och avsåg brev och paket. Den
1 april 1886 tillkom Belgien , Egypten , Italien, Luxemburg, Nederländerna
och Schweiz. Till dessa länder var det bara möj ligt att begära postförskott
på postpaket (ej på s k tariffpaket) .

' E n mera detaljerad beskrivning av uppräkning återfinns i Postryttaren 1984 i artikeln »Bort -
glömda poststj änster» .

med bokstäver.
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Blankett nr 239.)
Maj 188.

A dresskort till inrikes p ostförskottspaket f rån år 1889 på samma blankettyp som
användes år 1886.

D anmark och Norge före 1 april 1886

belopp postförskottsavgift

upp till 50 kr
50- 100 kr

25 öre
30 öre

Danmark och Norge fr o m 1 april 1886

belopp postförskottsavgift

- 15 kr
15- 100 kr

100- 200 kr
200- 300 kr
300- 360 kr (maximalt belopp)

15 öre
30 öre
45 öre
60 öre
75 öre
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Tyskland

Brev
1. Befordringsavgift (max 250 gr)

68 öre/86 öre beroende på avstånd från Woyens
2. Postförskottsavgift

25 öre upp till 50 kr
30 öre för 50- 100 kr (maximalt belopp)

Paket
1. Befordringsavgift = paketavgift (se dett a avsnitt )
2a . Postförskottsavgift för paket över 3 kg (s k tariffpaket)

25 öre upp till 50 kr
30 öre för 50- 100 kr (maximalt belopp)

2b . Postförskottsavgift för postpaket (max 3 kg) :
15 öre per 15 kr (360 kr maximalt belopp)

Belgien , Egypten, Italien , Luxemburg, Nederländerna och Schweiz
1. Befordringsavgift för postpaket (max 3 kg)
2. Postförskottsavgift

15 öre per 15 kr (max 360 kr utom till Nederländerna 216 kr)
Postförskottsbelopp som inlösts i mottagarlandet återsändes till avgångs-

landet med en vanlig internationell postanvisning med en påskriven note-
ring »Remboursement». Portot var detsamma som för internationella pos-
tanvisningar och drogs av från postförskott sbeloppet. Från dett a drogs
också av en inkasseringsavgift på 10 öre .

Statistik
I runda tal uppgick antalet inrikes postförskottsförsändelser år 1886 till
190 000. Postförskott till utlandet var mycket ovanliga ; endast 5867 st sän-
des dett a år .

INKASSERING
Redan år 1880 slöt Sverige ett bilateralt avtal med Frankrike (inklusive
A lgeriet) innebärande att postverken i respektive land åtog sig att inkassera
räkningar , skuldförbindelser och växlar . Beloppet som fick inkasseras var
maximerat till 360 kr i Sverige och 500 francs i Frankrike .

De handlingar som styrkte inkasseringen skulle av avsändaren läggas i ett
särskilt kuvert som tillhandahölls på postanstalterna . Dett a sändes sedan
rekommenderat till den postanstalt i Frankrike där inkasseringen skulle
ske . Avsändaren fick givetvis ett kvitto vid inlämningen - samma slags
kvitto som för rekommenderad försändelse (blankett 135) .

Sedan inkasseringen utförts vid adresspostanstalten, återsändes beloppet
minus inkasseringsavgiften med en internationell postanvisning. Ville mot-
tagaren inte inlösa inkasseringshandlingarna då brevbäraren kom hem med
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dem förvarades de i 24 timmar på postantalten innan de sändes kostnads-
fritt i retur till avsändaren. Skulle ett inkasseringsbrev gå förlorat ersattes
inlämnaren - om vederbörande inom ett år gjorde anspråk på skadestånd
- med 36 kr av Postverket.

Avgifter
Själva inkasseringsbrevet kostade 18 öre att sända . Beloppet inbegrep både
rek- och befordringsavgift. Inkasseringsavgiften i Sverige var 10 öre per 20
kr av det inkasserade beloppet , begränsat till 40 öre . I Frankrike uttogs en
avgift på 10 centimes per 20 francs, maximerat till 50 centimes. I Frankrike
tillkom också en stämpelavgift.

Det inkasserade beloppet reducerades även med avgiften för att sända
tillbaka pengarna med en internationell pastanvisning, dvs 36 öre upp till 50
francs och 18 öre per 25 francs därutöver. På pastanvisningen noterade
posttjänstemannen »Recouvrement»

Statistik
Å r 1886 utfördes ca 200 franska inkasseringar i Sverige medan endast ett 10-
tal svenska inkasseringar gjordes i Frankrike . Det rörde sig med andra ord
om en mycket exklusiv tjänst och några bevarade dokument rörande inkas-
seringar före år 1900 har heller inte påträffats.

POST ANVISNINGAR
Inr ikes pa stanvisningar kunde sändas mellan orter med postkontor. Pastan-
visningar kunde däremot inte sändas mellan poststationer direkt utan måste
på vägen passera åtminstone ett postkontor.

Inr ikes pastanvisningar fick lyda på högst 100 kr om de sändes från ett
postkontor , högst 50 kr om de sändes från en poststation av 1:a eller 2:a
klass och högst 25 kr från en poststation av 3:e klass.

För pastanvisningar användes år 1886 en blankett som hade beteckningen
blankett 11 (maj 1875) . Avgiften för att sända pengarna erlades med frimär-
ken som sattes på pastanvisningen, dvs 25 öre upp till 50 kr och 30 öre
mellan 50 och 100 kr . Den som lämnade in pastanvisningen fick ett kvitto
med beteckningen »Qvitto å inbetalad pastanvisning», nr 139 a om ett
postkontor utfärdat anvisningen, nr 139 b om en poststation gjort det. Maj
1878 var redigeringsdatum för det år 1886 använda kvittot. På inr ikes pa s-
tanvisningar kunde begäras mottagningsbevis, avgift 10 öre och expressbe-
fordran , 18 öre .

Pa stanvisningar till utlandet ,  internationella postanvisningar,  kunde i bör-
j an av år 1886 sändas till åtskilliga europeiska länder samt till USA och
Canada . De utfärdades i adresslandets myntslag. Till de flesta länder
användes en tvåspråkig blankett , »Mandat de paste international» med
beteckningen blankett 10. 1886 års blankett hade redigeringsdatum januari
1879. Till Storbritannien och Irland samt USA användes den inr ikes blan-
ketten .
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Inrikes postanvisning sänd år 1888 av samma typ som användes år 1886 (Blankett nr
11 maj 1875) .

Danmark och Norge

belopp avgift före 1 april 1886 avgift fr o m 1 april 1886

- 100 kr 30 öre 30 öre
100- 200 kr 60 öre 45 öre
200 - 300 kr 90 öre 60 öre
300- 360 kr 120 öre 75 öre

Tyskland , Helgoland , Konstantinopel och från 1 maj Österrike-Ungern

36 öre upp till 40 mark
18 öre per 20 mark därutöver
Maximalt belopp 400 mark ( = 360 kr)
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KUPONG.
COUPON.

(Kan af adressaten
P eut @tre detach¢ par

frinskiljas.)
te deat inatai re,)

Anvisningsbcloppct
:W:oo tant du mandat

med siff'ror.
cu chi lfrea.

Afsändarens namn.
Designat ion de l'enroyenr.

SVENSKA POSTVERKET.
ADMIXISTRATION DES P OSTES DE SUEDE.

INTERNATIONEL POSTANVISNING.
MA.i'iDAT DE FOSTE INTERNATIONAL.:±.·(med arabiska sitfror)

(en cbltrru ara bea)

#GEE . CELE GRAGE#RE
(med la t insk  boh tafsskr ift)

.  (en toutcs let tre, ct e n caracte re1 romaln.s;

att betalas t-ill}
p ay oblt å  JI

B tstäninielsoorlen :} , .
Lie w. de dest ina t ion :

Uppgift pl den
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uppburna afgiftcn:
La tar e percue :

Jo lemningspoat-
1L11Bta.itens stämpel.

Timbre du ba.reao.
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0
Den
L < J 18

. s
e o n ,  "z N um¢ro d'm iss ion : a

°g-= Datum : }
E l Dat e d'e mirs lon :

1 Inlemningspostanstnlt :}
1 Bureau r:rpM iteur :

±±

Gäl.ler ft80,cpot1,.°"} .
Vederbörande poattjenstemana

underskrift :
SJgoature de l'a,-eot qnJ • dren e

le mandat :

.T/l«11kett N :r 10,
l au a ri 1872.

Blankett till internationell pastanvisning av den typ som användes år 1886.

Belgien, Frankrike , Italien, Luxemburg, Schweiz, Tunis och Tripolis

36 öre upp till 50 francs
18 öre per 25 francs därutöver
Maximalt belopp 500 francs ( = 362:50 kr)

Nederländerna

36 öre upp till 25 floriner
18 öre per 12'/, floriner därutöver
Maximalt belopp 250 floriner ( = 380 kr)

Portugal

36 öre upp till 9 000 reis
18 öre per 4 500 reis därutöver
Maximalt belopp 90 milreis ( = 363:60 kr)
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Storbritannien och Ir land 1 samt USA

belopp avgift

- 50 kr
50- 100 kr

100 -- 150 kr
150- 181:20 kr (maximalt belopp)
eller 186:50 kr (till USA)

50 öre
1 kr
1:50 kr
2 kr

Canada

a) via Tyskland
Maximalt belopp 50 dollars= 212 mark
Porto = Tyskland

b) via Storbritannien
Maximalt belopp 181 :20 kr
Porto = Storbritannien

E ngelska postverket tog ut en kommissionsavgift som drogs frän postan-
visningsbeloppet innan det utbetalades.

23 ö re (= 3 d)
46 öre (= 6 d)
68 öre (= 9 d)
91 öre (= 1 sh)

upp till 26:24 kr (£ 2)
36:24 kr - 90 :60 kr (£ 5)
90:60 kr 126:84 kr (£ 7)

126:84 kr - 181:20 kr (£ 10)

På postanvisningar till Norge , D anmark , Belgien, Konstantinopel,
Frankrike , A lgeriet , It alien , Luxemburg, Nederländerna , Portugal,
Schweiz , Tyskland samt Österrike-Ungern kunde man fr o m den 1 april
1886 begära mott agningsbevis för avgiften 10 öre . Expressbefordran var
inte möj lig .

Sjömansinvisningar
Svenska sjömän som ville skicka hem pengar kunde göra det genom för-
medling av de svenska och norska konsulaten . Blankett er utf ärdades av
Kommerskollegium och fanns disponibla på 28 konsulat runt om i världen .

Mott agaren fick erlägga avgift till postverket med 20 öre upp till 100 kr
och 24 öre per 100 kr därutöver. Maximala beloppet för sjömansinvisningar
var 500 kr .

Statistik
Å r 1886 sändes 437 000 inr ikes och ca 43 000 internatione lla postanvis-
ningar. Sjömansinvisningar var sällsynta ; de uppgick till endast 300 stycken .

1 Från 1 april 1886 också brittiska besittningar i hela världen samt Japan (även brittiska
postkontor i Kina) .
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PAKET
Inrikes paket indelades i sk småpaket som fick väga högst 1 kg och vanliga
p ak et som fick väga upp till 25 kg. Maximivikten för paket som inlämnades
till poststation var dock endast 10 kg och till lantbrevbärare 1/ kg. Till
utlandet fick paket med få undantag väga högst 3 kg, s k p ostp aket. Till
Finland och Ryssland var dock maximivikten 10 kg och till Danmark,
Norge , Tyskland och Österrike-Ungern samma som för inrikes paket.
Paket över 3 kg benämndes tariffpaket.

Paket skulle alltid åtföljas av ett adresskort eller ett oförseglat adressbrev.
Det senare var helt enkelt ett vanligt kuvert med noteringen »Härmed ett
paket till . . .» ditsatt av avsändaren. Adressbrev fick väga högst 15 gr.
Mottagaren kvitterade ut paketet på adresskortet eller adressbrevets bak-
sida . Dessa användes som avier till adressaten. (Detta gällde dock endast
för inr ikes paket ; för paket från utlandet utfärdades en särskild avi, blan-
kett nr 168) .

Brev som vägde mer än 250 gr fick också - som tidigare nämnts -
befordras som paket. Även låsta lådor befordrades som paket. Avsändaren
fick kostnadsfritt bifoga en nyckel med adresskortet eller adressbrevet !
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8YSK£  &

FURUOGRUND.

Inrikes adressbrev f rån år 1890, gällande ett småpaket. Paketet har k vitterats på
baks idan.
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Portosatser
Portot för inrikes småpaket var 30 öre upp till '/ kg och 50 öre mellan '/ och
1 kg. Vanliga paket kostade 30 öre per ' kg eller del därav att skicka.

Paket till Danmark och Norge kostade 30 öre per '/ k g upp till 1'/ kg men
1 kr 20 öre mellan 1'/ och 3 kg. För paket över 3 kg var avgiften 30 öre per
½ kg. Paket till Finland ( eller St Petersburg) kostade 50 öre per '/ kg eller
del därav.

Paket till länder utom Norden och Tyskland/Österrike-Ungern fick väga
högst 3 kg. För sådana trekilos paket betalades en fast avgift oavsett vikten.
Denna avgift varierade mellan 1:62 kr till Tyskland och 4:14 kr till Cochin-
china . Till de flesta europeiska länder uppgick den till 1 :98 kr.

Den 1 april 1886 utökades antalet länder till vilka man kunde skicka
paket från 14 stycken (+ en del franska kolonier) till 18 stycken (+ ytterli-
gare franska kolonier). Samtidigt sänktes avgiften med 18 öre i de flesta
fall.

Från och med den 1 maj 1886 kunde man skicka paket till Storbritannien
och Irland. Avgiften var 1:15 kr för paket vägande upp till 1,35 kg och 2:15
kr mellan 1,35 och 3 kg.

A dresskort till paket till England sänt år 1888 på samma svenskspråkiga blankettyp
som skulle ha använts år 1886, det f örsta året då man f ick skicka paket till England.
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Frankotvång/lösenbestämmelser
I allmänhet skulle antingen avsändaren eller mottagaren betala inrikes
paketportot . Det var alltså inte något frankotvång för paket utom för
sådana som lämnades till lantbrevbärare. Skulle av någon anledning - t ex
eftersändning - ett paket vara ofullständigt frankerat , fick mottagaren
erlägga lösen med felande belopp. Lösenfrimärkena sattes i så fall på
adresskortet. På samma sätt gjorde man då mottagaren skulle erlägga
paketportot. Om mottagaren vägrade att lösa ut paketet fick emellertid
avsändaren betala postbefordringsavgiften. För ett ofrankerat , returnerat
paket fick avsändaren betala dubbel avgift.

För paket till utlandet gällde samma regler för lösen som för inrikes
paket . Två undantag fanns dock; för ofrankerat paket till Danmark eller
Norge fick mottagaren erlägga en tilläggsavgift på 10 öre och för ofranke-
rade paket till Finland eller St Petersburg utgick en särskild expeditionsav-
gift på 25 öre för paket upp till 5 kg och 50 öre för paket vägande därutöver.

Paket till andra länder än de 18 som fanns uppräknade i utrikes porto-
taxan, liksom paket med en vikt överstigande 3 kg, kunde undantagsvis
också expedieras från Sverige . I sådana fall rekommenderades i den all-

A dresskort till inrikes paket med tösen f rån år 1885. Mottagaren har erlagt
lösenbeloppet på posten.
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männa poststadgan att avsändaren fyllde i en sk f rankosedel (blankett nr .
90) , »Bulletin d'Affranchissement», dvs en förbindelse att erlägga de post-
avgifter som uppstått på vägen fram till mottagaren och som man på det
svenska postkontoret inte hade möjlighet att exakt beräkna.

Befordrings vägar
Paket befordrades längs samma rutter som brevposten. Det var emellertid
vanligare att paket sändes via Tyskland, beroende på taxeringsbestämmel-
serna . Paketportot till Utomeuropa bestod av inrikes porto + svenskt/
danskt sjöporto + tyskt porto + porto från Tyskland till ankomstlandet.
Den tyska paketp ortotaxan - Packetpost-Tarif fur das Ausland - var för-
modligen den mest detaljerade i världen vid den här tiden och eftersom
större svenska postkontor hade tillgång till denna taxa, kunde många paket
taxeras redan i Sverige .

Paket kunde eftersändas men endast mot särskild avgift. Denna motsvarade
hela avgiften för ett inrikes paket och fick erläggas av mottagaren. Även på
ett eftersänt paket från utlandet utgick lösen motsvarande inrikes porto.

Of rankerat adresskort till paket till Finland sänt år 1892  -  samma blankettyp som
användes år 1886. Observera det handskrivna lösenbeloppet, dvs 1 mark 5 penni

(=paketporto 50 öre plus expeditionsavgift 25 öre) .
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Vägrade mottagaren att utlösa paketet återsändes det till avsändaren som i
så fall fick betala samtliga uppkomna lösenavgifter.

E tt obeställbart paket , som inte kunnat avlämnas till adressaten inom tre
månader , behandlades på följande sätt :

E n förfrågan sändes till inlämningspostanstalten som fick fråga avsända-
ren om vederbörande önskade paketet i retur , om det skulle sändas till
annan ort eller eventuellt utlämnas till annan person än adressaten. I de två
första fallen utgick ny avgift.

Kunde avsändaren inte anträffas eller ville avsändaren inte lämna svar
enligt ovannämnda tre alternativ skulle paketet sänds till reklamationskon-
toret , sedan det legat ett år på adresspostanstalten .  P  reklamationskonto-
ret behandlades det sedan som beskrivits i brevavsnittet.

Om ett oassurerat paket försvunnit innan det utlämnats till adressaten
fick avsändaren ersättning av postverket med 2 kr för paket upp till 1 kg, 4
kr upp till 2 kg och ytterligare 1 kr per ' kg därutöver.

Övriga bestämmelser
År 1886 kunde man få ett inlämningsbevis på sitt paket genom att fylla i ett
extra adresskort eller adressbrev. Posttjänstemannen stämplade och åter-
lämnade detta som kvitto till avsändaren. Förfaringssättet användes för
både inr ikes och utrikes paket.

Paket som anlände till en större ort med lokalbrevbäring fick medföras av
brevbäraren . Denna tjänst var kostnadsfri om paketet vägde högst 1 kg.
Hembärning av tyngre paket kostade 15 öre mellan 1 och 3 kg, 25 öre
mellan 3 och 10 kg och 35 öre därutöver.

År 1874 införde det svenska postverket på försök s k nummeretiketter,
avsedda för paket och tillhörande adresskort. Försöksverksamheten pågick
i 20 år vid ett tiotal större postanstalter. År 1886 användes den andra
versionen av dessa etiketter. De var tandade på ena sidan så att delarna
avsedda för paketet respektive adresskortet lätt kunde separeras. Båda
hade postanstaltens namn och paketets nummer i svart text på vit botten.

Utrikes postpaket till andra länder än Danmark och Norge skulle åtföljas
av tulldek laration (blankett nr 66) . Till många behövdes två eller tre tull-
deklarationer men till några länder räckte det med en (Belgien, Frankrike ,
Luxemburg, Nederländerna , Schweiz, Tyskland och Osterrike-Ungern ) .

Vare sig inr ikes eller utrikes paket fick sändas som skrymmande, dvs vara
längre än 1,5 m i någon dimension . I det internationella postfördraget som
trädde i kraft 1 april nämndes visserligen möj ligheten men medlemslän-
derna hade möj lighet att istället begränsa ett pakets storlek till 20 liter
respektive 60 cm i längd. Så gjorde det svenska postverket. 1

1 Skrymmande paket fick dock sändas till Belgien, Nederländerna , Schweiz, Tyskland och
Österrike-Ungern (50 % tillägg).
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Assurans och postförskott
Inr ikes paket kunde assureras i samma omfattning som brev. Till utlandet
tilläts emellertid assurering av paket enbart till Danmark, Norge , Finland,
Ryssland , Österrike-Ungern, Belgien, Nederländerna och Schweiz. Den 1
april 1886 tillkom Egypten, Italien , Luxemburg och Montenegro. Assure-
ring var bara tillåten upp till vissa belopp (utom till Danmark, Norge ,
Belgien , Schweiz och Tyskland) - frän 500 francs (Egypten och Italien) till
10 000 (Luxemburg) . Avgiften för assurerat paket betalades vid inlämnan-
det , dvs frankotvång förelåg.

•

%' , . . 
,,. .,.. - ... s - , . Zcc4tee, k ij "

.. +  . - 4891 •

8137 Köping.

A dressbrev till postförskottspaket till Norge år 1891. Observera etiketten som är av
den provisoriska typ som började användas under 1880-talet.

Postförskott
Postförskott kunde bara tas ut på inrikes paket samt på paket till Danmark
och Norge under det första kvartalet 1886. Den 1 april blev det möjligt att
skicka postförskott spaket till Belgien, Egypten, Italien , Luxemburg,
Nederländerna , Schweiz och Tyskland . Det högsta tillåtna beloppet var 360
kr (utom till Nederländerna - 216 kr) . Avgiften var 15 öre per 15 kr eller
del därav.

Den 1 april ändrades också maximibeloppet för postförskottspaket till
D anmark och Norge frän 100 till 360 kr. Samtidigt ändrades postförskott s-
avgiften (se avsnittet om postförskott ) .
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Inrikes postförskott kunde begäras med max 100 kr till den 1 november
1899 då maxbeloppet höjdes till 500 kr . För postförskottspaket förelåg
frankeringstvång.

Övriga tilläggstjänster
Följande tilläggstjänster kunde beställas på inrikes paket år 1886:
Uppräkning av innehållet i ett assurerat paket
Vidimation av handlingar medföljande paket
Mottagningsbevis
Expressbefordran ( endast småpaket)
Registrering

10 öre
25 öre1

lOöre
18 öre
3 öre

På utrikes paket kunde bara mottagningsbevis erhållas. Detta kostade 10
öre , dvs samma avgift som för inrikes paket.

Blanketter
Adresskort till inrikes paket infördes år 1877. Denna blankett hade nr 239
och redigeringsdatum för den aktuella versionen år 1886 var maj 1885.

R.

COUPOK
(Peut t re d t ache par le destin t3ire). BULLET I N D'EX PED ITION.

C Nom bre des declarations en douane .

I

Norn et domicile de l' ex-ped iteur . 1 A

1- --
1---
I -· - ;., p,oinl, cu cire.

I
'

!Ci-joint

Vale r t un

I Montant. du
t remboureren t

Lieu de destination

, Demeure du destinatai re, rue

P- , 1• ..,p1;c•Un'- I
timbr e.

'
11

,N:o _

IPoid, _ Kgr.
·,

Gr. Acbeminewe:nt. _

--1
( b lank t t n r 6 5 .)

Srplcmbcr tSMG.

A dresskort till utrikes paket (blankett nr 65) av den typ som användes år 1886 till de
flesta länder utom de nordiska och England.

1 Per ark som vidimerats
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Samma blankett användes också för postförskott s- och asspaket , såvida inte
adressbrev användes (adressbrev fick användas fram till år 1894) .

A dresskort till utrikes paket hade beteckningen blankett nr 65. Den hade
enbart fransk text (Bulletin d 'expedition) och blev först år 1889 (redige-
ringsdatum januari 1889) tvåspråkig. Till de flesta länder gick det dock bra
att använda den svenskspråkiga blanketten 239.

Statistik
Å r 1886 sändes i Sverige 300 000 vanliga inrikes paket och 35 000 asspaket .
T ill ut landet skickades 19 000 vanliga paket och 1 614 asspaket. Någon
statistik över antalet postförskottspaket finns inte i postens statistiska års-
bok 1886. Med hänsyn till statistiken under de kommande åren på 1880-
talet bö r dock dett a antal vara ännu mindre än antalet sända asspaket.

TIDNINGSRÖRELSEN
Vid de svenska postanstalterna kunde man år 1886 prenumerera på både
svenska och utländska tidningar och tidskrifter . Postverket publicerade ärli-
gen i cirkulärbihang A dels en taxa för svenska tidningar och tidskrifter 1,

dels en för utländska dito och dessutom en särskild taxa för franska tid-
ningar och tidskrifter. Därutöver publicerade man efterhand ändringar i
dessa taxor .

I förteckningen över de svenska tidskrifterna fanns uppgifter om prenu-
merationspriset per helär , '/ är , '/ är, ' är och månad samt postbefordrings-
avgiften . Denna uppgick till ca 10 % av prenumerationspriset om tidningen
utkom 1- 2 gånger per vecka och som mest ti ll 20 % för en mera sällan
utkommande publikation .

I den utländska tidningstaxan lämnades endast uppgift om priset per
helär , ' är , '/ är och '/ är. Dett a p ris inkluderade också postavgifterna . I
förteckningen över franska tidningar angavs dels prenumerationspriset per
3 , 6 och 12 månader , dels det kommissionsarvode som Postverket uppbar (i
regel 3 % av prenumerationspriset) .

T idningar som beställdes på postanstalterna enligt ovannämnda principer
sändes av utgivaren direkt till postanstalten ifråga som sedan fördelade
exemplaren bland abonnenterna . Hade man prenumererat på en tidning
från Frankrike eller A lgeriet fick man dock tidningen sänd som korsband
d ire kt från utgivningsorten .

E n tidning som man prenumererat på vid en postanstalt kunde också
öve rflytt as till annan adress, permanent eller för kortare tid . För sådan
överflyttning uppbar Postverket en avgift på 25 öre för en icke-daglig och 50
öre för en daglig tidning (dock 1 kr till utlandet) . Avgiften erlades genom
att frimärken sattes på det PS-kort där anmodan om tidningsöverflyttning

1 Redan år 1886 kunde man prenumerera på Generalpoststyrelsens cirkulär inklusive cirkulär-
bihang A för 2:20 kr per år.
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noterades. Detta kort sändes av inlämningspostanstalten till den postanstalt
från vilken tidningen skulle omdirigeras. På PS-kortet finner man att motta-
garpostanstalten noterade att överflyttningen ägt rum (ofta med rött bläck).

PS-kort sänt till Danmark år 1889 f ör att beställa överflyttning av en daglig tidning
f rån Lund till Köpenhamn.

PS-kort sänt till Danmark år 1886 f rån den postanstalt, dvs Helsingborg, där
tidningen if råga utkom.
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Blanketter
T idningsbeställning gjordes på blankett nr 140 a - den år 1886 aktuella
blankett en hade redigeringsdatum 7 augusti 1883. För beställning av fran-
ska tidningar fanns en särskild blankett , nr . 16, med redigeringsdatum
november 1880 (prenumeration av franska tidningar enligt Sveriges sär-
skilda avtal med Frankrike var möjlig fr o m den 1 december 1880) .

Betalning för fransk tidningsprenumeration sändes via Kontrollpostexpe-
dit ionen i Stockholm till utgivningspostanstalten i Frankrike eller A lgeriet
med hjälp av en särskild postanvisningsblankett , nr 15 (11 november 1880) .
Kommissionsavgiften erlades med frimärken som enligt reglementet fast-
sattes på baksidan av blanketten .

Hos pos ta.ns ts.lten t  -···· ···--

req virer ar undert eckn ad för 4r 1soe. Nr  ....

T idningar nas och t idskr ifte rnas namn

Antal er empla Vidregrialtiosl lbooemeet-
for mlmd: a¥ft.

Latu 2d ra 3dje 4de ml- [appgift i ill
q . q . q . q . mad ads nan. kronor. ire

= 5re % [ e t ;
- - - - - -- ·- - ··--·· ·-- ········1--1---'l--- t·-/ / I.££

····- ·····················- ················· ··- ·······- - - -

Blankett nr 140a f rån år 1895 av samma typ som användes år 1886 f ör beställning av
tidningsp renumerationer p å p osten.

Statistik
Å r 1886 förmedlade posten 364 000 inrikes - samt ca 9 000 utrikes tid-
nings- och tidskriftsabonnemang. Tidningsrörelsen visavi Frankrike var av
obetydlig omfattning: i Sverige beställdes 316 abonnemang på franska tid-
ningar och i Frankrike beställdes endast 10 abonnemang på svenska tid-
ningar under hela år 1886 .
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R eq visi ti on a fransk ti d ni n g el ler ti dsk rift
(enligt aftalet den 30 juni 1880).

T idningens el ler tidskri ftens namn.

r  ·. - .
2 . -....-.tr.-ace2,..

I 
D,,g då l Tid fh-  -abonne. l rill en met pr ia
IIIH U t aboa (kol. it;.ia,.

vidtager. tet giller. 'feted inag.

f -i ·4
f A toa11VRt wu o, « A f • fl«.JHd ig• ad ,-eu :

I
I

I , - T II J
Herber 1t o,

@%4
.  18 4 i;/
· %7, 3t #. I

I

Blankett nr 16 f rån år 1883 av samma typ som användes år 1886 f ör
beställning av prenumerationer på f ranska tidskrif ter.

ÖVRIGA TJÄNSTER
Vidimation
Den som lämnade in en rek- eller assförsändelse kunde under åren
1872 - 1935 få intygat att avskrifter av brev som skulle medfölja försändel-
sen överensstämde med originalet. Sådant intygande kallades på postspråk
för vidimation. Avgiften var 25 öre per ark under hela den aktuella tidspe-
rioden . År 1886 betaldes den kontant till posttjänstemannen .

Mott agnings bevis
På rek- och assförsändelser samt inr ikes postanvisningar och paket kunde
avsändaren begära särskilt mottagningsbevis. Detta bestod av en blankett
som medföljde försändelsen , nålad vid postanvisningen eller adresskortet ,
eller med ett snöre fäst vid brevet. Den 1 april 1886 blev det möj ligt att
begära mottagningsbevis på postanvisningar och paket till utlandet .

När försändelsen ankommit till adresspostanstalten fick mottagaren
hämta den där och då underteckna mottagningsbeviset. Detta sändes kost-
nadsfritt i retur till avsändaren som på detta sätt fick kvitto på att försändel-
sen kommit mottagaren tillhanda .
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SVENSKA POSTVERK.h'T.
ADMINISTRATION DES POTES DE SUEDE.

so 6 /.

(B lanket¢ N: r 1 5.,)
Den l porember 18s0.

Blankett nr 15 f rån år 1887 av samma typ som användes år 1886 f ör att överföra
p renumerationsavgif ter f ör f ranska tidskrif ter. Posten tog en

kommissionsavgif t på 96 öre. Ett 4-block av 24 öre Ringtyp f inns på baksidan.

Den blankett för mottagningsbevis som var aktuell under år 1886 hade
beteckningen bl. nr 38. Den hade svensk text på den ena sidan och fransk
på den andra - den franskspråkiga sidan var avsedd för försändelser till
utlandet. Eftersom blanketten var gummerad på den svenskspråkiga sidan i
högermarginalen kunde den klistras fast · på försändelser till utlandet .

Den 1 april infördes en ny blankett som fick beteckningen nr 34 (mars
1886) . Den skulle användas för försändelser till utlandet och således ersätt a
blankett 38. Den senare användes dock parallellt med blankett 34 fram till i
varje fall 1891. Vid samma tidpunkt infördes blankett nr 33 som mottag-
ningsbevis för internationell postanvisning.

Avgiften för mottagningsbevis sänktes från 12 till 10 öre den 1 januari
1886. Samma avgift utgick för alla slags försändelser oavsett om de var
inr ikes eller utrikes. Avgiften erlades i form av frimärken som sattes på
mottagningsbeviset .

Försändelser med mottagningsbevis var de mest sällsynta under år 1886.
Inr ikes användes endast 3302 st och till utlandet avgick beskedliga 260 st.
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A v i a de re c ep ti on.
Le ....... • "99 ee joar, tea bone odition, on enrol reeomud dot

la daigation wait:

Pee..--.
1 "

- - • • • • • 1 le

(Blackett nr 38.)
II )anaarl 1-. l

Blankett nr 38 avsedd f ör både inrikes och utrikes mottagningsbevis (f ransk text på
baksidan) använd f rån januari 1886.
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EMO-TTAGNINGSBEVIS
• .A:VIS • RECEl;1,0N

l r: · li ,. 1rera.iu:L. .·._·£ .;r,r.yr
af en rekommenderad föraindel1e ,:m•t gilt ri ,ou,  lt N •

d'n obj et ·rtcommandi• ., z---e-
·········  å  ..

och adre11ernd till

et adresse

a·  ,
l,

19
Jl/8

. ' . lOft t l l Wc&Je! d l  ,ef- l
Undertecknad forklarar qulwe ettre a wee till o(n n 1tlende ndresa

L t ,ouu igni di:la_:e •!t _e rekommenderad löni.ndeln  å r adrnle 1r11nuntionni t

•  ol,j ,t - ndi...,
och nfaiiud frl u fr blifri t beb-Origen aftemnad

d pro% n' de ,.--

deu • -- ;/.:.: ...

u  / ,
A.dN.Npoata o •

sta/ tea s ti mpel.r,.,,,, , . .. ,....
4i4ll'#•lt • r .

.  a iti €lament li vri

188

187.-

af emottagareu:

,  dacinataire:

1, 4$o f ..-

Uuderakri!\ ') .,,/
S ig114'ul"f') v---

al io daren för adre11po1tan.talten :

du clu/ du hna u dilt ribuu ur :

-, Detta  bent  Wr  udenkrifrM  af ..,._lat eller der • ko...U..UU  ,- t.rirfaUaiapr .W..t • .agåfn, af  lon-
• )  Cd ,.cu'-it  ,,,.. •P ,,.,. ",-ti,...-,..  - ,.,,,,_...,. dospeyade deotiontion lepermeteet, ,,,., le • I

wtindaren f r atdelud • pestaastal ten, at af do • ed  oapen4e  i o .. lag och aad• ,ucnaa_..tioa l&enbdu.
du  bureau. distributer , pa &tr  mis nos e elope  t t reoye, oia ree mendation, p r l.e  ,,.,._,.  Nlft'TNr.

(BlH kctl • :r :i-1).
li an 188'1

Blankett nr 34 f ör mottagningsbevis till utlandet i den f örsta versionen som skulle
användas f r o m den 1 april 1886.

Expressutdelning
För inrikes försändelser som delades ut av brevbärare , dvs brev (även rek
och ass) , brevkort , trycksaker , småpaket och postanvisningar , kunde
expressutdelning begäras. Förutsättningen var också att försändelsen var
adresserad till en stad i vilken fullständig expressutdelning fanns inrättad .

På försändelsen skulle antecknas ordet »express» och ordet skulle under-
strykas med röd- eller blåpenna. Avgiften för inrikes expressutdelning
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Inrikes rekbrev med expressutdelning f rån år 1886. Det tidigaste kända brevet med
denna portokombination.
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(utöver portot för försändelsen ifråga) var 18 öre fram till den 1 juli 1887 då
den höjdes till 20 öre.

Expressutdelning till utlandet var endast möjlig till Danmark, Norge 1 och
Tyskland vid denna tid. Expresstillägget var 20 öre till Danmark och Norge
och 25 öre till Tyskland .

Expressförsändelser var mycket ovanliga under 1880-talet. År 1886 sän-
des inte fler än 7537 inrikes försändelser med express. Till utlandet avgick
endast 676 st.

Begäran om återtagande/adressändring
År 1886 kunde man på en postanstalt begära att en försändelse som redan
avgått med posten skulle återgå till avsändaren. Förutsättningen var att
man kunde styrka att man var brevets avsändare och att man var beredd att
underteckna en skriftlig förklaring till varför man ville ha försändelsen
tillbaka. Man kunde också på liknande sätt begära att adressen ändrades på
en redan avsänd försändelse. Begäran kunde sändas telegrafiskt eller med
post .

Gällde begäran om återtagande eller adressändring en rek-, ass- eller
postförskottsförsändelse eller ett paket måste man dessutom återlämna det
kvitto man fått då försändelsen lämnades in.

Någon särskild avgift (utöver kostnaden för eventuellt telegram) utgick
inte för denna tjänst när det gällde inrikes försändelser - utom i fråga om
paket , för vilka nytt porto uttogs. När det gällde försändelser till utlandet
infördes tjänsten i fråga först den 1 april 1886. Då införde också det svenska
postverket en blankett med beteckningen nr 36. Avgiften som erlades med
frimärken på blanketten bestämdes till ett rekporto för ett brev av 1:a
viktklassen, dvs 38 öre, om återtagandet skedde med post . Avgiften för
telegrafiskt återtagande motsvarade kostnaderna för att sända telegrammet
ifråga . Blanketten skulle sändas i rekbrev till Generalpoststyrelsen som
vidarebefordrade den till det aktuella landet2.

Eftertaxering
Inrikes försändelser som lämnades in på postanstalter och som avsändaren
betalade porto och andra avgifter för, blev i regel rätt frankerade. Det-
samma kan inte sägas om utrikes försändelser . I fall då avsändaren normalt
inte kunnat frimärka försändelsen själv, dvs rek- eller assförsändelser ,
paket och postanvisningar till utlandet , fick posttjänstemännen själva stå
sitt kast och ersätta eventuella underfrankeringar i efterhand .

1 Endast till Kristiania, Bergen och Trondhjem
2 Följande länder medgav inte återtagande eller adressändring: Storbritannien med Irland,

Britt iska Indien, Canada, Mexiko, Venezuela , Haiti, Japan och Nicaragua.
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lllJL\\llE DE IWl'RAIT Ol IJE RErl'IFll'ATIO ll'AllRF,'\.'iE. (0 l

RECL.Ulr\TION PAR \"OIE l'OSTALE.
f ,l ot transmettr so s p li rec onn «a d  t a a fros du r «lan awt.)

I. DEMANDE DE RETRAl'I'.

( if vri gi1tt)

pour «t re r mi s a  l e xp h rur l

:tJ r n 5.: II 1"0l rt.· l, u rt.1111 I,• I et dont le ne lope r ot

re6nforu e an fare- i ile «i-joi t

, le 188

tJr 1 l' ot k l ,

II. DEMANDE DE RECTIFICATION D'ADRESSE.

Pricre dr 1uh1t ituN ( tt llt iHdica tJ01t)

de I

le 1 du lmreau de

( ld lt u tre id ea tion) u r la IUF ription

fa t re de Tobj et)  adree e ia rotre bureau

et J ont r eM t lop pe ru t-onfonnr 111

, I, l lli'

le dr s l'ut h'11.

r•") Hifl'n Ir rerto uu  It  u -no , 111iu nt I<· t·a, .

Formulär till blankett nr 36, avsedd f ör återtagande av f örsändelse eller
adressf örändring f rån den 1 ap ril 1886.

Bl a på postkupeexpedition nr 2 utrikes (dvs Södra stambanan) hade
posten kontrollörer som granskade ovannämnda slag av utrikes försändel-
ser . Fann man en underfrankerad försändelse sändes till avgångspostanstal-
ten ett PS-kort med en begäran att felande belopp skulle redovisas med
frimärken på kortet.
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PusloJfftc ·na f iJr  , - m  d• j efforan elsen
/ rekommenderade \p';

a,2"172. h» .S?
11tgörn: befordringsaf gift 7J-  •kr. / {2.öre

rtilwmmendatwnsaj gif t  _ _ __.' ·· ··- ··· ,, -- ,,
iJE· . ! .

·  asS11ransaf gifl - - - - - ---l · · · t - ···- ,, - - ··- · "
il ler tillh01,a • , ,_. _ _ · ·-.  k  ..J.Oöre:

- emell id nämnda f orsä,idelse be/ans försedd _
mecl f 1"1mtJr1-en till sammanlagt belopp af endast kr.  -·--- -- ·ore,

anmo las P s tanstalten hit öf versända/" akulerade f rimä,·ken, o/
anl1rogta ti delta poslkort, till bcloz,f/ af .•....... kr .  .. . öre.

- . ' . . ·········••4 / -··(8. D. N·r 5.) ( 1

Ef tertaxeringskort gällande ett rekbrev till Danmark som f r o m årsskif tet 1886187
drog 30 i stället f ör 28 öre i p orto. Ef tersom 2-öres f rimärken ännu ej f anns f ick man

använda ett 3-öres f rim ärke.
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Avslutning
De flesta av 1886 ärs posttjänster tillhandahölls under många år framöver .
Allt eftersom tiden gick blev det också möjligt att sända de allra flesta
försändelsekategorier även till utomeuropeiska länder. Några tj änster har
dock försvunnit under tidernas lopp , t ex uppräkning och vidimation som
båda upphörde under år 1935 samt inkassering som var möj lig till år 1966.
Övriga tj änster är i huvudsak fortfarande tillgängliga .
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