
Postanvisningar 1866-1920
av Jan Bil/gren

Historik
r 1692 inf6rd es förbud mot att skicka peng-
ar i van liga brev. D er var däremot tillätet att
skicka pengar i rekommenderade brev, men

kom brevet borr ersattes avsändaren med
högst 50 riks daler. År 18 12 infördes öppen
rekommendation, vilket innebar arr post-

kunden fick visa upp pengarna för posttj äns-
remannen och fick err kvitto över innehåller

i brevet. Brevet förseglades med både kun-
dens och postkonto rets sigill.O m err sådant
brev kom borr ersattes avsändaren med assu-
ransbeloppet . Sluten rekommendation (som
också inf ördes 18 12) inn ebar heir enkelt arr

kunden lämnade ett tillslutet kuvert till post-

rjänsremannen. Avgifterna för dessa post-
rjänsrer var l 6 respekti ve 12 skilling när fri-

märkena infördes i Sverige är 1855, varil l
kom en kon tantb etald assuransavgift vid öp-
pen rekommendation av 1 skilling per 100

riksdaler.
Redan vid mitten av 1800-talet menade

man arr överföring av pengar med hjälp av
postanvisning vore arr föredra, framför allt ur

stöldsyn punk t. D essutom kunde sådana
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överföringar göras billigare, vilket borde av-

spegla sig i lägre avgifter. I Sverige motionera-
de den välkände bankmannen, riks dagsman-
nen m m A O W allenberg om postanvisnin g-
ar är 1854 . D et kom emellert id arr dröja rill
den 1 augusti 1866, innan posranvisningarna
infördes i värt land . Samtidigt införd es de i
postutväxling en med D anmark och N orge.

För postanvisningar använde man rill arr
börja med van liga kuvert eller brevomslag, på
vilk et man noterade "H ärmed en postanvis-
ning" och det belopp på vilket postanvisning -

en skulle ställas ur. Portor var 12 öre, vart ill
kom en kont an t erlagd avgift på 20 i ll 60 öre,

beroende på beloppets storlek.
Ar1869 blev det möjligt att skicka postan-

visningar rill N ordtyska förbundet (från den
1 april) och rill U SA (från den 1 maj). T ill

Inrikes postanvis-
ningsbrev från tiden
24.3-30.6 1869, då
frimärken för både
brevet och pastan-
visningen skulle
placeras pa postan-
visningsbrevet.
Pastanvisnings-
avgiften var 20 öre
för belopp upp till
50 riksdaler vid
denna tid, vartill kom
ett enkelt brevporto.
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ostanvisning- o,
't<<·dy£mm. a« won 4 a 2

« '2 a. ursl o t

till hirv arande postanstaht, der beloppet fin es att, t ot q itto i behorig ordni ng.

uttaga inotu f orton dagar hirefe r.

A vi om en postanvis-
ning (blankett nr 170
december 1872) med
till hörande postanvis-
ning, utfärdad av
postkontoret i Lands-
krona år 1888. Denna
blankett var egentli-
gen avsedd för
angbatspostexpediti o -
ner men användes
också av lantbrevbä-
rare då adressaten
inte anträffades.
Anvisningsbeloppet är
utkvitterat på avin, inte
på pastanvisningen.

övriga länder blev detta möjligt först sedan
postanvisningsavtalet und ertecknats i sam-
band med Världspostkongressen i Paris år
1878 (6kraftden 1 april 1879).

Postanvisn ingsblanketter införd es den 1
juli 1869. De hade bara text pa svenska, fastän

de kunde användas också internationellt. Ef-
ter några år utkom särskilda internationella
postanvisningar med både svensk och fransk
text. Dessa fick blankettnummer 10 medan

den inhemska blanketten betecknades med
nr  11.

Under åren fram rill 1920 infördes efter-
hand nya former av postanvisningar: rid-
ningspostanvisningar kom 1880, telegram-
postanvisningar 1892, skattepostanvisningar
1908 och inkasseringspostanvisning ar 1909.

Slutligen kan nämnas att postgirot inför-
des den 1 januari 1925. Postgirots tjänster
kom med riden att i stor utsträckn ing ersätta

88



postanvisningen som betalningsövertöring s-
medel.

Inrikes postanvisningar
Som nämnes inledningsvis infördes postan -
visningsblanketter den 1juli 1869.Ef erden-

na tidp unkt var det inte längre till äter med
postanvisning sbre v.

Avgifterna för postanvi sningarna betala-

des frän början kontan t (utö ver portot för
själva brevet) men skulle från den 24 mars
1869 erläggas med frimärken pa postanvis-

nin gsbrevet. Denna princip frångicks dock
redan den I juli, dä postanvisningsblan ketter-
na in fördes. Inrikes postanvisningar skulle
frankeras med frimärken för antingen 25 öre
(för belopp upp i ll 50 riks daler) eller med 33
öre (mellan 50 och 100 riksdaler).

Bestäm melserna om hur postanvisningar

skull e behandlas av posttjänstemän och all-
mänhet äterfinns främst i de allmänna post-
stadgorna vilka utkom med stor regelbun-
denhet mellan ären 1872 och 1918. Vid v ä
tillfällen utkom särskilda postanvisningsreg-
lemencen, nämligen 1894 och 1900.

Från början kunde enbart postko nto r för-

Pastanvisning till
Carlsbad i davaran-
de Österrike från år

1869. Möj lighet att
skicka postanvis-

ningar till det
Nordtyska förbundet
infördes den 1 april

1869. Portot uppgick
till 36 öre för belopp

upp till 50 thaler
(= 133 1/3 riksdaler).
Den vita blanketten

har använts, trots att
den egentligen var

avsedd för anvis-
ningar till Danmark

och Norge. Detta är
den tidigast kända

avstämplingen på en
pastanvisning till

utlandet.

medla postanvisningar. Ar 1876 f ck ocksä
poststat ioner ta emot postanvisningar men
endast på belopp upp till 5kr.D enna belopps-
gräns höjdes efterhand och från 1909 fick
poststat ioner ta emot anvisningar lydande på

maximibeloppet (vid denna tidpunkt 1000 kr).
Ar 1866 f ck en postanvisning lyda på

högst 80 riksdaler. Det var dock rill en början
endast ett sjutt iotal postkon tor som kunde
förmedla detta belopp; för övriga posrkoncor
och postexpediti oner gällde 40 riksdaler som
högsta belop p. Redan 1867 höjdes maximi-

beloppet rill l 00 riksdaler, år 1899 ill 500 kr
och 1909 ill 1000 kr.

Lokalpostanvisningar tilläts från den 1 ja-

nuari 1877.
Postanvisningar aviserades i regel int e rill

mottagaren, eftersom den utdelade postanvis-
ningen var en avisering i sig. O m postanvis-
ningen skulle delas ut av en lan tbrevbärare

förekom, i varje fall under vissa cider, att
adressaten fick en avi (blankett nr 170) och
fick kvittera posranvisningen på denna; detta

gällde också när anvisningen förmedlades av
en ängbätspostexpediti on .

Poscanvisningar hade från början en giltig-

Bes t.ammelseor len :
Ka r an opg ift

i li ra.ate a l e +
r iot «l le r boeta d
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hets period av 14 dagar. Från den 1 augusti
1892, då en ny version av allmänn a poststad-
gan trädde i kraft, förlängdes giltighetstiden
till 30 dagar. Mellan 1899 och 1909 gällde
inr ikes poscanvisningar "int ill utgång av må-
naden näst efter den, under vilken anvisning-
en blivi t avstämplad vid dee redovisande post-
kontorer". Därefter ätergick man till den tidi-
gare bestämmelsen.

Der kan tillä ggas art samtliga inlösta post-
anvisningar (både inr ikes och internationella)
från ären 1869- 1903 kvarläg hos General-
poststyrelsen i Stockholm. Utgallring gjordes
med anledning av flyttningen till Vasagacan
detta år. Från och med är 1909 bevarades
inlösta postanvisningar i 5 år; från och med
19 14 bevarades postanvisningarna till slutet

av året efter inlösningen.

Internationella postanvisningar

Som redan påpekats blev det möjligt att skicka
postanvisningar till Danmark och Norge re-
dan från starten den 1 augusti 1866. 1869 var

det dags att uvi dga verks amheten till Nord-
tyska förbundet (den 1 april) och USA (den 1
maj). Från den 15 juni 187 1 kunde man
skicka postanvisningar till Konstant inopel
och från den 5 mars 1875 till I tali en, i båda
fallen via Tyskland. Dec högsta belopp som
fick skickas var 50 chaler ( =133 1/3 riks daler;
frän 1872 135 riksdaler) eller frän 1875 150
mark (=135 kr).

Sedan dröjde det till dess att Världspost-
föreningen vid sin kongress i Paris är 1878
uttärdade sitt nya postanvisningsreglemente,
innan nya länder blev aktuella. Reglementet
trädde i kraft den 1 april 1879 och under-
tecknades av följande länder: Belgien,
Danmark, Egypten, Frankrike med kolo-
nier, Italien, Luxemburg, Nederländerna,
N orge, Portugal, Rumänien, Schweiz, Tysk-
land och Österrike-Ungern.

Av någon anledning blev det inte möjligt
att skicka postanvisningar till samcliga nämn-
da länder utan utväxlingen begränsades till
länderna i tabell på nästa sida.

I

7
KUPONG.

Blankett N: + to.
Ja nart 1g7

Postanvisning till
Portugal från år
1887. Blanketten
(nr 10 januari 1879)
är utformad enligt
Världspostfören ing-
ens anvisningar,
utfärdade vid
kongressen i Paris
1878. Portot bestäm-
des då till 25 cen ti-
mes (18 öre) per
25 franc s ( 18 kr) ,
dock minimum
50 centimes (36 öre) .
Endast 35 postan -
visningar skickades
från Sverige till
Portugal detta år.
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T vå år senare, den l november 1881infördes

systemet med så kallade listpo stanvisning ar
(blankett nr 2). D essa kom främ st att in föras

rill nya länder med England i spetsen. Däref-
ter följde engelska kolonier inklusive Canada

via England 1885, U SA 1885, H awaii 1890

Länder med postanvisningsutväxling
med Sverige 1879

Land Högst

Danmark, Norge

Belgien, Frankrike med Algeriet,
Italien, Luxemburg, Schweiz

Tyskland, Helgoland,
Konstantinopel

Nederländerna

Portugal

USA via Tyskland

360 kr

500 francs
(lire)

400 mark

250 floriner

90.000 reis

210 mark

och Ryssland 1905.Systemet beskrivs närma-
re i nästa avsnitt .

Efrerhan d tillkom nya länder med vilka

Sverige utväxlade postanvisningar. Fram rill
dess att Finland kom med den I november

1895 tillkom följande länder: Canada via
T yskland (1.6 1884), Ö sterrike-U ngern (1.4
1886), T unis (19.7 1889), Kamerun och
T ogo (15.7 1890), N ya G uine a (5.1 189 1),
Ö stafrikanska territoriet ( 1.10 1891). Egyp-
ten, Siam (1.7 1892), M alta (14. 11 1892),
N ederländska Indien (1.1 1893) och Kongo-

staren (1.9 1 893).
D e interna tionella postanvisningarna

bortsett frän listpostanvisningarna utfärd ades
på blankett nr 10. Denna fick en enhetlig
ut form ning i samband med Pariskongressen

1878.
Internationella postanvisningar hade i nor-

malfallet en giltighetstid av 2 månader. Post-

r

,AS ' e \ks rosrs r  sut DE

Utbetaladt belopp-
So payee

I NT ERNAI I ON POST ANV S N I NG:et 22.¥:
" (med arbisl a sittror)a  ( elf"rs are.ba)

Postanvisning till
Österrike från år

1906. Portot består
av 25 centimes (18

öre) per 25 francs
(18 kr) upp till 100

francs, vartill kommer
25 centimes per 50

francs på belopp
därutöver. Denna

portoberäkning
infördes vid Världs-

postföreningens
kongress i Washing-

ton år 1897 (i kraft
den 1 januari 1899) .

Samtidigt höj des
maximibeloppet från
500 till 1000 francs.

'
Redo , ·
o nto «  pry

fb w du v
d eripie. g
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anvisn ingar till/från uromeuropa gällde i 6
månader, medan listpostanvisningar gällde
ett helt år.

D et fanns också en möjlighet for avsända-

ren att från den 1 augusti 1892 begära kortare
liggetid även for postanvisningar.

Listpostanvisningar
Systemet med listpostanvisningar infördes
den 1 november 188 1 i samband med att det
svenska posrverket slöt avtal med Storbritan-

nien och Irland om utväxling av postanvis-
ningar.

K O P O N G.
(l ain if adrrate frla-

i i ihas  a l belil laa.)
1 ·- '

I 
,i.a .. ,. , at W...ltn, .  -'
»f aheadanea tr gdt -

••Q .....ll) llu.
4 f i d an ae  waa n . m . ]

tr lohrocn

":?
'  1 ..... .,. .
tt Met d i

Inrikes pastanvis-
ning, använd  som
listpostanvisning
till England år 1886.
Portot utgj orde
50 öre per 50 kr.
Maximalt tillåtet
belopp var 186:20 kr,
dvs £ 10. Pastanvis-
ningar till England
infördes den
1 november 188 1.

·- ·
KUPONG.

u ac:ra.........._Ma.................., , _.,....._)

nit ,,
' '
' 11/,lfW ..-·l

9 1 S V E N S K A P O ST V E R K E T .
,- - ·····-
I

POST ANVISNING till EnRland eller Amerika, I ·
.t ier tlll land •lltr  ort,  Ma rs post mvisi nguutvealing med Se riga t rmd tas

af' 8torbl'itaMltk:apoltnrlctt elltr m erikau  ! e nta  ta ters pa»tvrt ,

f - J/ , 4  t tt belopp af II:,

tt hst# tr  / . .. «. 2,
( ...  ......,,_J lll'.ror.) c.-, -1:l'rw.)  •

att bt laliu h11 -c.---k< ,1..  k--H  .,..._ ; ·

Adressat.,.. bo5ta.l:

AMottrad "id necb.ni ntifnapo.1lkontor i ffdn-börande koetrabok • oder l6p111dc u _ _j  __

, wetaavis aingea nrpedieraa friar iet h iagopeatkoator t pt ,-tkMteret  I . .....

Listpostanvisning på
den första versionen
av blankett 2 (införd
den 1 januari 1894)
till Australien från år
1906. Portot utgj orde
50 öre per 50 kr.
Möj ligheten att skicka
pastanvisningar till
Australien infördes
den 1 mars 1885;
denna är likväl den
tidigast kända! Det
engelska postverket
tog ut en kommis-
sionsavgift,  som
uppgick till 1 shilling
för belopp mellan 7
och 1Opund. Obser-
vera noteringen £8  -
4 (sh)  - 7  (pence),
vilket är en shilling
mindre än 150 kr.
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I korthet innebar detta system an svenska

postanvisningar utfärdades på den inr ikes
blanketten - nr 11- istället för den internat io-

nella - nr 10. Postanvisningarna skickades till
postkontoret i M almö, där man utfärdade
förteckn ingar eller listor över de ankomna

postanvisningarna. Anvisningarna arkivera-
des i M almö, medan listorna översändes till
det brittiska posrverket, som i sin tur utfärda-

de de postanvisningar som tillställdes de eng-
elska adressaterna.

Systemet med listpostanvisning ar kom

även att tillämpas till U SA, Canada, engelska
kolonier och Ryssland . N edan följer en upp-
ställning över när anvisningar till dessa länder

infördes och när lisrsystemet började använ-

das.
Från den 1 januari 1894 införd es en sär-

Listpostanvisning till
Canada från 19 10,
då maximibeloppet
var bestämt till 100
dollars = 375 kr. Av

någon anledning har
man skickat 376 kr =

$ 100.26. Det finns
totalt 4 anvisningar
till samma adressat
med samma porto,
numrerade 4 1 a-d.

Pastanvisningar
kunde skickas till

Canada direkt den
1 oktober 1904  -

tidigare hade de för-
medlats av det engel-

ska postverket (från
den 1 mars 1885)

och det tyska (från
den 1 Juni 1884) .

Listpostanvisning till
England år 19 13 på

blankett nr 2 från
19 10. Denna

blankett har 5 rader
med text istället för

de tidigare 4.

KUPONG

/2_-

Blankt tt n:r 2.
A g osti root ) °'II a__-----

1 

1: !?Denna blankett Ar ats edd tor postanvisnin uml
Amerikas Förenta Stater, Canada, Ryssland
Storbritan nien och Irland eller land, hvars posta n-

KUPONG.  , v is n ings utvdx lin g  m ed Sve r ig e fo r m ed las a f po s t t€'
veyket i n4s o /at' ren amnd a lan der. ? '

- p - f / Fosr w y s o "tvi»"
@ Qaug 'a i o n» au loo r oe - ow . "? -#e: re s '-

7 ± ±,o -+«a , bostad: 9 , tide 4 70
ad+r t « fr. a Adresspostanstalt g' /\

re » oh adressland: J / T
N' IM'I adruaup . auo. 1\at.e och oooa tT I I TUI utvlxllng5postanstaltcn  t

-a· c oo . . • MALM),

ept tg no
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Länder till vilka listpostanvisningar användes 1885- 1920

Land I kraft

USA direkt (bl 11)
USA direkt (bl 11)

Canada via Storbr (bl 11)
Canada direkt {bl 2)

Storbritannien (bl 11)
Storbritannien (bl 2)

Engelska kolonier (bl 11)

Hawaii via USA (bl 11)
Hawaii via USA (bl 11 ; 2 från 1894)

Ryssland (bl 2)
Ryssland (bl 2)

1.4 1885
24.6 1889

1.3 1885
1.10 1904

1.11 1881
1.6 1904

1.3 1885

1.1 1890
28.11 1893

1.2 1905
1.3 1909

Högst Porto

$50=186.50 kr 50 öre per 50 kr
$100=373 kr 50 öre per 50 kr

$100=373 kr 50 öre per 50 kr
$100=375 kt 50 öre per 50 kr

£10=181:20 kt 50 öre per 50 kr
£40£=724.80 kt 50 öre per 50 kr

£10£=181:20 kt 50 öre per 50 kr' 2

$100=373 kr 50 öre per 50 kr
$100=373 kr 75 öre per 50 kr

100 rub=193 kr 50 öre per 50 kr
300 rub=600 kr 50 öre per 50 kr°

1 Engelska postverket tog ut en komissionsavgift för dessa past-
anvisningar. Avgiften uppgick till 3 pence (upp till £ 2), 6 pence
(£ 2- 5), 9 pence (£ 5- 7) och 1 shillin g (£ 7- 10).

skild listpostanvisning, blankett nr 2, tryckt
på gul karcong. D en första versionen av denna

blankett har redigeringsdacum september
1893. För poscanvisningar f ån berörda län-
der användes hädanefter blankett nr 3, dä

listorna från utlandet skrevs om vid postkon-
toret i M almö. Så sent som i cirkulär av den 22
oktob er 1892 päpekades dock att den inr ikes
blanketten skulle användas till England och
USA!

Listpostanvisningarna skulle ställas uc i
svenskt mynt fram rill den 1 november 19 14.

2 USA tog ut 3 4 % i kommission för pastanvisningar till Hawaii.
3 Tl Finland användes den interntionella blanketten (nr 10) -

med Finland utväxlades pastanvisningar från den 1. 11 1895.

Från och med detta datum skulle de utställas
i adresslandets myntslag, vilket medförde ace
blankece n r 2 fick ny ut formning vid denna
tidpunkt.

D et kan noteras, att Sverige och Ryssland

träffade avtal om förmedling av finska postan-
visningart ill utlandet den 1 november 1895.
Avtalet innebar ace de (svenskspråkiga) finska
postanvisningarna skickades till M almö, där
de skrevs om på blankett nr IO eller uppfördes
på listor rill ovannämnda länder. För decea
besvär fick Sverige en halv procent i kom mis-

5 7 1

K u po n g.

t s V e

dat i peea m ar tell
roe i re .t r tt a.

l tao ea t ea

Pastanvisning från
Finland till Tyskland,
förmedlad via
Sverige år 1911.
Pastanvisningen
behölls i Malmö och
uppgifterna uppför-
des på en blankett nr
10 som översändes
till det tyska postver-
ket. Sverige tog
1/2  % i kommissions-
avgift  -  uträkningen i
rött bläck finns till
vänster på kupong-
en.
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sionsavgift. Detta framgår på de finska post-
anvisningarna genom att avdraget på en halv

procent gjordes med rött bläck. D et kan
tillfogas att svenska postanvisningar  till  Fin-

land utfärdades på den vanliga internationella

blanketten , nr 10.

Tidningspostanvisningar
D en 1 december 1880 slöt Sverige avtal med
Frankrike om att utväxla två posttjänster:

inkassering och tidning sabonnem ang. N är
det gällde inkasserin gsj änsten följde den i
stort de bestämmelser som infördes int erna-
tionellt den 1 januari 1893 (se avsnittet om

inkasseringspostanvisning ar).
I fråga om tidn ingsabonnemang bestäm-

des an man i respektive land skulle kunna
abonnera på det andra landets tidningar och

tidskrifter på posten. En särskild beställnings-
blankett  (nr  16) skulle fyllas i av kunden och

abonnemangspriset skulle betalas med hjälp
av en särskild postanvisning, "Postanvisning
f r tidn ingsabonnem en", blanke tt nr 15.

Avgiften for att skicka en tidn ing spostan-

visning uppgick till 3 % av abonnem angspri-
set, inklusive trycksaksporto för t idn ingarna.
Enligt reglementet skulle frimärken for i fråga-

varande belopp placeras på anvisningens bak-
sida. Postanvisningarna utväxlades framför
allt mellan T idning spostexpeditionen i
Stockholm och motsvarande postkon tor i
Paris men fick lämnas in vid samtl iga postan-

stal ter i landet.
Am alee tidningsabonnemang som teckna-

des i Sverige respektive Frankr ike var mycket

liter. Som mest rörde det sig om några hundra
svenska abonnemang per år, medan an talet
franska vanligtvis bara uppgick rill en tionde-

del av detta an tal. M ot denna bakgrund är det
inte förvånande att m indre än tiotalet sådana
postanvisning ar är kända hos samlare.

lnkasseringspostanvisningar
Sverige och Frankr ike träffade år 1880 avtal
om att införa inkassering stjänst den I decem-
ber, men det kom att d röja åtskilliga år innan

Tidningspostanvis-
ning till Frankrike år
1887. Blanketten (nr
15 den 11 november

1880) är utformad
enligt avtalet med

Frankrike  om
tidningsabonnemang

och inkasseringar,
vilket trädde i kraft

den 1 december
1880. Portot {det

finns ett fyrblock av
24 öre Ringtyp på
baksidan) bestod
egentligen av en

kommissionsavgift
på 3 % av anvisning-

ens belopp
+  trycksaksporto för

tidningarna.

10
SVENSKA POSTVERKET.

ADMI NISTRATI ON DES POT ES DE 8UEDE.

POSTANVISNING FÖR TIDNING SABONNEMEN T.,
MANDAT O'A BOKKEMRNT A UX JOt;c ·A t.:X.

f"J'>J1'JH.rdkoMJJt rfrodt\ kr t
Mo tt aha drot  p r aw f • ore

/ y (med i f+ Sr)

#z - ± ? f
(med ,IKro,J :/

Ari si ng  d ett belopp af .
Ma w«lat de la o n e de f . t t 'lg

(med !otln a r. okrl ft I f,an okt m7nh l

Il e i t ropo tanstal -
te nt daui m1t.im.pel.
p r a date d b -

rear d ri p

B la d t N, 15 .
t en 1 por emb r j « s o
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lnkasseringspostan-
visning från 19 10,
avseende betalning
för i Sverige utförd
inkassering. Det
fanns ingen interna-
tionell inkasserings-
postanvisningsblan-
kett, varför blankett
10 användes med
handskriftsnotering
"Recouvrement",
det franska ordet för
inkassering. Inkas-
seringsavgiften var
10 öre för in ternatio-
nella inkasseringar,
oavsett belopp.
Internationell
inkassering var
möj lig från den
1januari 1893.

I NRIKES ...
INKASSERINGS- ?. .

"09 NW%,
d ...... kronor . r e.

# . e
Ad,. , , , ten, bo, t, dq' !_ -- ----------- -

Adresspostanstalt:  . . . ··•··•·················•························-

J

I U1w dnln11n:r

Inrikes inkasserings-
postanvisning,
använd lokalt i Lund
192 1. Andra versio-
nen av blankett nr
403; första versio-
nen är från den 1
november 1909, då
inrikes inkasserings-
tj änsten infördes.
lnkasseringsavgift
20 öre plus postan-
visningsporto 40 öre
(50- 100 kr) .
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Di potot tag-_....._..,
brigaa  hr ett......-----t g

bein,

8'VENSKA POSTVE.R.KET.

Av i s
OX  EB T:&LEGRilU'OBTANVIBmG
(inrikeo eller  till  Norge eller Danmark)

1'ifll.rd4d ®' .. I f..J ..._lJ_..Y.__--·- --·-
vid postkontoret i 'hta.f!
tll postkontoret i -. <&.: .. c:t.d. ..::ltL-- - - - -

atg!lla.

Inrikes telegram-
postanvisningsavi

på den andra
versionen av

blankett 6 från 1904
med tillhörande

telegram. Telegram-
postanvisningarna

infördes efter beslut
på Wienkongressen
den 1 januari 1893,

både inrikes och
internationellt. A vin

frankerades med
postanvisningspor-

tot, medan telegram-
avgiften erlades

kontant på telegraf-
kontoret. Pengarna

kvitterades ut på
sj älva telegrammet.

I il((.,, I
I :r., .... ra.

TELEGRAM.

7

I
./

KONGL.TELEGRAFVERKET.

, .
0 T A .

' 1
« .r

i
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ADMINISTRATION DES POSTES
de w +de.

AVIS D'EMISSION.
AVIS OY EN TELEGRA OciTA.'ff li L'iG.  ·,4 c1!

Gopie d'oo mandat telegnph;que deJ>••• au hureau d ,•J./uk,
.s ::# z ltta t
.i.. (I  .I tmi-"""'"'"" ,

(Paya. - Adrt'Stludet.)

Noa,
J,t l' W YO)' nl. t .- --

Numf«,
du man«dart.
t ri ohht
d otat a«

MontantNorn, prbtom!L q11aJit.ed
domicilti du dt. tinataire.

4d rat « tat fr o toe,

lhfl ""'  ........

l w i i t
l oppet

1Jltt11k«l Jt.7' 5.
December 19o0.

denna posttjänst införd es till andra länder.

M an fick inkassera handlingar för belopp upp

i ll 360 krelle r 500 francs. Inkassering savgif-
ten var 20 öre per 20 kr, dock högst 40 öre.

Vid Världspostfö renin gens kongress i
W ien 189 1 skrevs ett separat avtal om att

införa inkassering som en int ernationell post-
tjänst. Sverige biträdde detta avtal och införde
tjänsten ifråga den 1 januari 1893. Liks om i

övriga länder begränsades det möjliga inkas-
sering sbeloppet till 1000 francs eller 730 kr.
Endast postko ntor delto g i den internationel-
la inkasseringsrörelsen.

Världspostforeningen föreslog arr inkasse-
ringshandlingarna (till exempel fakturor)

skulle skickas i rek-kuvert och att inkasserade
medel skulle skickas tillbaka med hjälp av en

särskild inkasseringspostanvisning enligt

A vi till en telegram-
pastanvisning till
Tyskland från 19 12.
Man har använt
andra versionen av
blankett 5, trots att
blankett 226 utkom
redan 1909. Portot
uppgick till 18 öre
per 50 francs =36 kr
vid denna tid.
Beloppet, 100 mark,
är utkvitterat på
telegrammet som är
fäst vid blanketten
med en nål i sam-
band med arkivering.

mallar i avtalet. Sverige gav emellertid ald rig ut

någon int ernationell inkasseringspostanvis-
ning enligt UPU :s förslag utan använde istäl-
let den vanliga internationella postanvisnings-
blanketten (nr 1O). På denna noterade post-
tjänstemannen med bläck ordet "rccouvre-
ment ", det franska ordet for inkassering.

Inkasseringshandlingarna bars ut av brev-
bärare och erbjöds mottagaren för inlösen.

O m de inte blev inlösta vid detta tillfälle,
återgick de till postkonto ret där de hölls till-
gängliga för inlösen under sju dagar. Först
därefter returnerades de rill avsändarens post-
kontor.

Avgiften för int ernationell inkassering be-
stämdes till 10 cent imes, vilket i Sverige om-

räknades rill 10 öre. D e int ernationella inkas-
seringsposranvisningarna är därför frankera-

Tl.Ill.bre da burMu
de destination.
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de med 10 öre uröver gängse poscanvis-
ningsporto fram rill l juli 192 1, då avgiften
steg till 25 öre oavsen belopp.

l den inrike s posttrafiken infördes tjänsten

inkassering den 1 november 1909. Samtidigt
urkom en särskild blanken, nr 403,som skulle
användas när inkasserade pengar skickades
rillbaka rill avsändaren. Inr ikes inkasserings-
handlingar kunde läm nas in även på posm a-
tion och till lantbrevbärare.

Avgiften för inr ikes (och lokal) inkassering
var 10 öre upp ill 50 kr, 20 öre upp rill l 00 kr,
30 öre upp rill 500 kr och 40 öre upp rill l 000
kr. D essa avgifter ändrades inre under riden
fram till slutet av 1920-al et.

Telegrampostanvisningar
Vid Världspostföreni ngens kongr ess i Lissa-
bon 1885 enades man om an från den 1april
1886 skulle medlemsländerna kunna utväxla

så kallade telegrafpostanvisning ar med varan-
dra. Sverige undertecknade emellerti d int e

denna del av avtalet och därför d röjde det
ytterligare sex år innan sådana anvisningar
infördes i värt land .

Vid kongressen i W ien 189 1 ändrades
beteckn ingen på denna typ av anvisningar rill
relegrarnpostanvisningar.De infördes i Sverige
den 1juli 1892, både inrernarionellr och inri -
kes. Sådana anvisningar fickdock endastutfärdas
av postkontor pa platser med telegrafstation.

Avsändaren av en
telegrampastan vis-

ning fick fylla i denna
blankett när han

beställde en tele-
grampostanvisning.
Blankettens uppgit-

ter utgj orde underlag
för sj älva telegram-

postanvisningen.

lbe talaingsbe vis

F ra m st ä ll n ing
om

telegram posta nv isnings utfä rdande.

U ndertecknad anbi ller om utfärdande af en telegrampostanvisning i öfr ercns-

st mmelse med nedansten de uppgifter , nemligen .
bar angitver afsandaren de tulllalhiga uppgiber, ha kan 6ns±a i telegram et inforda, fullt utsknit s ell«er

i forlortmingar, medgifna io m telegrafj ensten

Adresspostanstaltens namn:

":: : t. 4 ± 1
@us  »pollagpngbe«is, we ttes de ta od  hr

Btlopp :

Adressatens namn och erforderl ig ni rmare bostadsuppgift .

Om«dar afsi ndaren att fi i telegrammet i f0rdt yttr ligare  med delad e till adresssen, rorande forfo ndet
f er a ris ingsbeloppet m. m., inf@ores detta meddel ude ordagrant hi r

den 1s89
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6stale p4a1on}

[ AltUbl l 1-vaqiiar
A fskrift at n telegram poet aris ing., e tti rdad i d postkon tore4 te enter.±± ta: ; ,,

pour le b rea de

Adrea»lan d Jg : .. .

Avi till telegrampost-
anvisning till Schweiz
från år 19 13. Blankett
226 utkom först 1909
-  detta är den andra
versionen från 1912.
Portot  --  3:78 --  kr är
räknat på beloppet
728 kr. Hade man
räknat på 1  000
francs (som var
högsta tillåtna vid
denna tid) hade
portot blivit 20 gånger
18 öre ( 18 öre per 50
francs). Telegrammet
har rivits av från avin
och arkiverats i
Sverige. Oen i
Schweiz utfärdade
telegrampostanvis-
ningen är fastsatt på
baksidan av avin.

I den internationella posttrafiken begrän-
sades an talet mottagarländer rill följande: Bel-
gien, D anmark, Egypten, Frankrike med Al-
geriet, Italien, Luxemburg, N ederländerna,
N orge, Portugal, Rumänien , Schweiz, T unis,

Tyskland sam t Ö sterrike och U ngern. Efter-
hand utökades dessa länder med ytterligare
några.

Avgiften för att skicka telegrampostanvis-
ningar bestod av dels postanvisningsporto,
dels telegram avgiften . Frimärken motsvaran-
de portot sattes på avin till telegrampostanvis-
ningen, medan telegramavgiften erlades kon-
tan t.

T re blankettyp er användes i samband med
telegrampostanvisningar: framställning om
utfä rdande av telegrampostanvisning (blan-

kett nr 4), själva telegrampostanvisningen
(blankett nr 7 - inrikes; nr 8 - internatione ll) 1

och avi om telegrampostanvisning (blanke tt
nr 5 - internationell; n r 6 inrike s).

En korrespondent som skulle skicka en

telegram postanvisning fick först fylla i blan-

Från och med år 1912 ersat tes blankett 6 och 7 av blankett
225 samt 5 och 8 av nr 226.

kett nr 4. Uppgifterna på denna överfördes av
posttjänsteman nen till telegrampostanvis-
ningen - en postal blankett som i mångt och

mycket liknade ett van lige telegram. Dessut-
om utfärdades en avi om telegrampostanvis-
ning och denna frimärktes med portot for en

postanvisning utställd på samma belopp.
Om telegratstationen inte fanns i samma

byggnad som postkon toret, överlämnade
posttj änstemannen telegrampostanvisningen
- sedan den avstämpl ats med postkon torets

datumstämpel - i ett med sigill förseglat post-
sakskuvert till korrespondenten. D enne fick
sedan själv ta den med sig rill telegrafstationen

och där erlägga avgiften för att sända tele-
grammet ifråga.

Var postkontor och telegrafstation in rym-

da i samma byggnad fick däremot korrespon-
denten erlägga alla avgifter på en gång.

Avin om en telegrampostanvisning sändes
till adresspostko ntoret med första postlägen-
het och på samma sätt som övriga postanvis-
ningar. D en behövde int e ha anlän t till post-
konto ret för att detta skul le kun na betala ut

pengarna. D essa kvitterades av mottagaren på
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Avi till telegrampost-
anvisning till Dan-

mark på den andra
versionen av blankett
225 från 19 12  -  den

första kom 1909.
Portot på avin är
detsamma  som
tillämpades på

postanvisningar till
Danmark. Blanketten

användes både
inrikes och till

Danmark/Norge.

Dl nottag-
ningsbevis be-

gires, anbringas
hir  ett tio-ores

frimtrke.

41] jnrikes ort eller till Danmarkht
eller Norge.

Avsändarens namn "Lt ·
och adressh ..r.  • . . . . ·-

Belopp..... .  .. .. ... . .... .... . ... ... .... .. .. ... . .. . . .  Kr.  . .. . -:::-:: . .. öre.

t. Oec+de

Telegrampostanrising

A dressats namn  .

Admsats bostad  .

Adresspostanstalt .

AVI
tit

Posttj tnste mans under»krift,

Blankett nr 225.
(Sept. 1912).

själva telegrammet, som bars ut som en vanlig

poscanvisning på motcagningsorten .
N är avin an kom till adresspostkontoret

skulle den jämföras med uppgifterna i tele-
grammet. Stämde dessa skulle avin b iläggas
telegrammet och användas som verifikation

till postanvisningskontrab oken. Om dee före-
låg olikheter skulle handlingarna skickas cill

Generalposcsryrelsen . Som framgår av flera
bevarade dokum ent nälade man i regel fast
telegrammet vid avin, då de arkiverades.

N är dee gällde inte rnationella telegram-

poscanvisningar kan noteras arc sådana endast
fick skickas från större postkontor, i regel
belägna i städer och andra större orter. Från

ytterlig are nägra orter fick anvisningar skickas
i l l D anmark och N orge. T ill dessa länder
användes den inr ikes blankeceen.

Skattepostanvisningar
En ny typ av inr ikes poscanvisningar, så kalla-
de skattep ostanvisningar, inf örd es enligt etc

postcirkulär, daterat den 11 januari 1908.
Avsikten var ace man med denna blanket t (nr
150) skulle kunna betala in skare i Stockholm .
O en 10 okt ober 19 14 införd es motsvarande
blankett i G öteborg, dock med en något

annorlunda utformning.

Postförskottsanvisningar
Möjligheten ace begära poscförskocc på brev
infördes den 1 augu sti 1866, samtidigt med
införandet av poscanvisningar. Från 1869
kunde postförskott även begäras på paket,
från 188 1 på trycksaker och från 1892 på
brevkort . D essa cjänscer kommer arc närmare

behandlas i en kommande art ikel.
N är det gällde ace skicka cillbaka pengar för

inlösta postförskott användes rill en början
vanliga poscanvisningar. Så småningom in-
fördes dock särskilda postförskotts anvisning-
ar, vilka till utseendet liknade en postanvis-

ning. D e första utgavs är 1894 (redigering sda-
cum maj 1894) och f ck blankettnu mmer 84
och 85. D essa var avsedda för betaln ing av
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OJ , oll,i · t?ni f st i k
hyr, ares , an-

i in:,!,IS h:'1r
ett tio ores
ln mdtkC.

kr.  -----.  öre.

--··-- ··-·· - --·--·-- --··· ····-··  uppbördsdisfrikt .

Överståthå /larärnbetet för uppbördsärenden.

S to c k h o l m S t .
R d a is4ode post

kon: I 1\ ri.,. • ,Oi ) II r

/.
'  2 ? - l s a c . s os .\-::i

a': '

Inrikes skattepastan-
visning från 19 19 på
blankett nr 150.
Denna blankett finns
i två versioner; den
ena avsåg skattein-
betalningar till
Stockholm och
infördes den 11
januari 1908 och
den andra Göteborg
med start den 10
oktober 19 14 (båda
datum avser
postcirkulärens
datum).

Inrikes postför-
skottsanvisning från
år 1904 på den första
blanketten nr 169 b
från december 1900.
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Postförskottspostan-
visning till Schweiz år

1904. Det fanns
ingen internationell
postförskottsanvis-
ningsblankett, och

därför användes
blankett nr 1 O med

handskriftsnoteringen
(även stämpel

förekommer) "Rem-
boursement", det
franska ordet för

postförskott. Portot
var 1 O öre högre än

för en vanlig interna-
tionell pastanvisning.

_J

postförskottsbelopp för postfö rskottspak et
rill respektive frän utlandet. Samti digt kom
för inr ikes försändelser blankett n r 169, kom-
binerad avi och inrikes postförskottsanvis-

ning. Ar 1909 kom så blankett nr 398, vars
ena del användes som postförskottsanvisning

för inr ikes försändelser.
D å svenska postverket skulle skicka betal-

ning för inlösta intern ationella postförskotts -
försändelser användes en vanlig internationell
posranvisn ing, blankett nr 10. På denna note-
rade posttjänstemanne n med handskrift
(även stämpel förekom) ordet "Remb ourse-
menr", det franska ordet för postförskott .

Avgiften var 10 öre utöver postanvisnin gsbe-

loppet.

Tilläggstjänster

Redan den 1 jan uari 1873 införd es möjlighe-
ten att begära expressutdelning av inr ikes
postanvisningar. Avgifien fördenna tjänst var
liksom för andra försändelseslag 20 öre. D en
erlades genom frimärken på blanketten.

M öjligheten att begära expressutdelning
av internationella posranvisn ingar infördes
däremot int e förrän den l maj 19 13. D å

kunde man begära denn a tilläggstjänst för
posranvisningar rill Argent ina, Belgien, Ch i-
le, D anmark, D anska Västindien, Italien med

San M arino, Benadir och Eritrea, Japan, Lux-
emburg, M ontenegro, N ederländerna, N or-
ge, Portugal med Azorerna och M adeira,
Schweiz, Siam, T aiwan, T yskland , U ngern
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•  360. "" ' mtes at
ncrnm rt1Jkt ,.- - - - --P-ocll. rsko1 bclop an, 1ves i bl

till  pos t( r kottsav isn ag avsedda e dre  '
j i n vi t 4 d r igt tty'es av a si ndaren.

BcVJttnas:- - - - - - - - --1

KUPONG

- --t p t

Inrikes postförskotts-
anvisning, samman-
hängande med själva
adresskortet, på
blankett nr 398 i den
andra versionen från
19 10 {dock använd
först 1920).

och Ö sterrike. Nya länder tillkom inre förrän
den 1 juni 1922, bland annat Finland.

M otta gningsbevis kund e begäras på inr i-
kes postanvisning ar frän den 1 januari 1873.
Avgiften var 12 öre fram rill den 1 januari
1886, då den sänktes rill IOöre. Oen steg rill
15 6re den 1 juli 1919 och rill 20 öre den 1 juli
1920. Den inrikes avgiften erlades i regel
genom frankering med ett extra frimärke rill
vänster på posranvisningsblanketten, med

undantag för perioden 1876-1892 dä franke-
ringen gjordes på monagningsbeviset.

Oen 1 juli 19 16 utkom en ny blankett för
inrikes postanvisning med mottagning sbevis.
Den fick beteckningen nr 135. Den kunde
dock inte användas om mottagningsbevis be-
gärdes i efterhand. I så fall skulle blankett nr
328, den inrikes blanketten för mottagnings-
bevis, användas. I samband med att tvänget
att frankera postanvisningen med ett särskilt
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Inrikes postanvisning
med expressutdel-
ning från år 192 1.

Portot var 70 öre för
500- 750 kr, vartill

kom expressavgift,
20 öre. Inrikes

blankett nr 11 med
redigeringsdatum

j uni 1920.

v@ #A- . ak'M  -- -=- i - ..J
(l skrrves, med t rjan an gst t. v. l Ut U oow t t nual bo t.>tlve.r. omeatlbart Att61jt • " • t-::1.mor*".

" cu'a,l .p d ,4 e ke.
······· ··-·: ... . . .. ••· ·· - ·-·· ·=-- · ·•·o< ···-

'th a..Adressatens bostad:  - ············- ··· . .  .

Adresspostanstalt :  ·-,;;;;;;;· ···• .

Inrikes postanvisning
med mottagningsbe-
vis från 1900. Den 1

november 1899
höjdes maximibelop-

pet för postanvis-
ningar från 100 till

500 kr. Avgiften för
mottagningsbevis
uppgick till 10 öre
åren 1886- 19 19.

Den skulle erläggas
med ett särskilt

frimärke på anvis-
ningen fram till den 1

januari 1918.

lu keU a·r 11,
(Juni  1920.)

RcdÖvlsninifsn:r=--1 /'
lat6nt ( postan·• isn1n1.t•

r; 4 Q er# ! g"y2«i
t.l_ n .., bCJYli!•S.

"\ Pw tluoktloAlrl . uod, nlcti !L) ·-

·, ....;::::-'.'_,......

ii»,.!:-,E llliposw.!i.,k !: 1u,.andnl11i' "" - I
_...,_,..,,'I,,,., i

\J  :

+, K, ' e'u 2ad
. "' '""'"""'ID1"· V E N S A P O S T V E H

RIKES POSTA:XrI&..

, wNi t .......taJH:r w, I , ,,r · 1, h •r.,1co e r
I

all beta/us h i/ ., {  -_,

t at &o xco ks
! I •><"h 1,,e-l

A dr ess aten s ho st ad

Bestämmelseorten:

,i  , ti b, h,pp af

IJI) l r, ,,,r
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gäller unper en mAnad frJn avslämplingsdagen.

INRIKES
POSTANVISNINO

MED
MOTTA(j NOSBEVIS

.,,1,,,...,....,,,,, .../....2!!kronor  ·······-··-

.-,!)- - .-,
EJ6ver i
Over 5  •

., 25
• 50 '
,.  100 jo,

:  3 : 5
7so it

Avgift
dre
10
IS
2S
30
as
40
50

•  60

-
Till  ·············••··•··············-·········· ·- ···

/ o  I
- - ···-································:···················: . ···r "'····•···- ··t

Adressatens bostad: r "

-tdresspostanstalt.  . .. . _ . · .. .. . .. .. . . ..
f

R:edovJaaJngsn.r lnlön:t I posl>nvlsnlngsjour• "" ' • . I
cal under vidsLlende num• 'lo• :-

aner,b<IYI' • .,tf./  / J Cl,
S 'J '
i 1 .i..,..,.

Utsl odningsn:r

" v derrad&po sttoaiti6i ns i d ersknit)

Inrikes pastanvisning
med mottagningsbe-
vis på första versio-
nen av blankett nr
135, vilken utkom
den 1 j uli 19 16. Från
och med den 1
januari 19 18 behöv-
des inget särskilt
frimärke för mottag-
ningsbeviset.

%eke.
A v is :•·• -

om Inrikes te lecr ampoatanvisninr eller telecramf S'
poatanvisninc  ti ll  Norco eller Danmark

(u vi tulu l h' en  al  l l'l,lmft l)(W,t.konlor i ti ns om t«arms
pG"tao, hm iDIJ / r-dN S\orbritaunh:n och l rl.u,d). ' » ·

utj111·dad den  (  / fd,Y /.! I
f.'id postkontoret i  . \?

...-

Di pootruoltag•
ningsbe,·i• be-
gärt&, anbrin•
gas biir ett ti&-
ores, frimrke.

1 

.. . - . .. ,. ,,., I
red w hmin  • ·

QlUll Oll'f

f .. "'" .... i
f t »s io o t a t [

A C.
datthn T
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Inrikes avi till en
telegrampostanvis-
ning som expressut-
delats 1904. Post-
tjänstemannen har
reglementsenligt
noterat "Postex-
press" överst på
avin. Avgiften för
expressutdelning var
20 öre, vartill kom 30
öre för postanvis-
ningsbelopp mellan
50 och 100 kr.
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frimärke för mott agnin gsbeviset avskaff des
den 1 januari 19 18, ändrades också blanket-
ten så att rutan för mottagnin gsbevisfrimärket

cogs bore.
M öjligheten att begära mottagningsbevis

för postanvisningar till utlandet infördes den

1april 1886 enligt beslut på Världspostfören-
ingens kongress i Lissabon året före. Avgiften,
10 öre, skulle erläggas med ett I0-öres frimär-
ke, vilket skulle sättas på postanvisn ingen och
makuleras med orden "avis de payement .

Även stavningen paiemenr förekommer.
Mottagningsbevis skulle ut färdas av adress-

postanstalten på en blankett som i Sverige fick
beteckningen nr 33. D enna regel kom att
gälla under hela den studerade perioden.

N är telegramp ostanvisnin gar införd es den
1 juli 1892 blev det också möjlige att begära
expressutdelning respektive mott agn ing sbe-

vis för dessa. Avgifterna var desamma som för

vanliga postanvisning ar. Bäde på telegram-
postanvisningen och avin skulle i så fall post-

tjänstemannen notera p ostexpress respekti-
ve "postmottagningsbevis".

Det kan note ras att om expressutdelning

begärts för en telegrampostanvisning, delades
telegrampostanvisningen ut till adressaten
med särskilt expressbud. Iannat fall utdelades

den som en vanl ig postanvisning med ordina -

rie brevbärare.
M öjligheten att återta eller ändra adressen

på en till postbefordran avlämnad försändelse

infördes i vår första poststadga som gällde från
och med är 1873. D enna bestämmelse gällde
också för postanvisningar. Int ernationella

postanvisningar fick återtagas med början den
1 april 1886. Avgiften härför var ett enkelt
inrikes rekporto (30 öre vid denn a tid).

Postanvisningsblanketter
Våra första postanvisningsblanketter utkom ,
som tidigare noterats, den 1 juli 1869. D e

hade till en början inget blankettnummer. I
score sett sam ma rosa blankett användes för
både inr ikes och int ernationella postanvis-

ningar. D en enda skillnaden var den lodräta

texten om portot i blankettens högra kant.
Frän 1870 varierade blankett färgen: den inri-
kes var rosa, den int ernationella var gul och

den nord iska var vit. Blankettfärgen ändrades
någon gång under senare delen av 1870 eller
1871 till vit för alla typer av postanvisningar;
dock användes de färgade blanke tterna paral-

lellt med dessa fram till ca 1875.
Blankettnummer infördes på den interna-

tionella blanketten (nr 1 O) någon gång under

Den första svenska
postanvisningsblan-

ketten (i rosa färg)
som kom ut den 1 j uli
1869. Oen kunde an-
vändes både inrikes

och till Danmark,
Norge och Tyskland.
Ar 1870 infördes en

vit variant till Dan-
mark och Norge och
gul variant till övriga
länder. Först 1873

fick blanketterna sina
beteckningar, nr 1O

för den internationella
och nr 11 för den in-

rikes (båda i vit färg).
Redigeringsdatum är

november 1872.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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187 1, utan att redigeringsdamm angavs. D en
inr ikes blanketten - nr 11 - fick red igerings-
datum november 1872; denna kom sannolikt
i bruk först den 1 januari 1873, då vår första

postsradga trädde i kraft. Även blankett nr I 0
kom senare med red igeringsdam m novem ber
1872 .

U nder flera år hade samdiga postanvis-
ningsblanketter enbart svensk text. Vår första
tvåspråkiga internationella blankett har redi-
geringsdam m november 1877 men är i övrigr

utformad efter den svenskspråkiga. Först i och
med Pariskongressen 1878 ut färdade UPU
anvisn ingar för hur en postanvisningsblan-

lt U P O JJG.
ti au if sdireate fl

u:iiju ..,1, idlllu..l

i.. , ...... .. ;. ..., ..  ls
ho tali el  adirea

.tl,6Mt. ..
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Mu. t _ ,....
........ Jl'1llu

hula a . n ]

!y r 9,,
1.-1.,._r..,. / z...---- ---
( Btaunt + 1 ]_ ,.,,

Inrikes pastanvis-
ning på den gula
blankett som
egentligen var
avsedd för pastan-
visningar till utlan-
det. Redigeringsda-
tum är november
1872, då även
beteckningen
blankett nr 1O
infördes. Blanketten
är använd så sent
som i februari 1876.
Portot var 25 öre för
belopp upp till 50 kr
vid denna tid.

SVENSK A POSl fj; AK!ET.
AD 1 1 8TR8 r 10 Dr. s rosr s G,sut oEe.
INTERNATIONELL POSTANVISNING

MANDAT DE POSTE l NT ER'.:l'ATIONAL
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-  tvC -

het ppet af mar , fra mes ¢ 4 r , med bet »tat er.

I "aall betalas till . . . .
payab/,  •  JI

239

;; •  Gi ll e r för  _
-  /;km pour

E E
I- #- -#- - -'

, n.
(Augu«ti 10 7.)

Pastanvisning till
Köpenhamn 1910 på
blankett nr 10 i en
ovanligare variant i
blå färg. Portot var
15 öre upp till 18 kr
och 18 öre för belopp
mellan 25 och 36 kr
vid denna tid.
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Förteckning över
postanvisningsblanketter ären 1869-1912

Blankett nr 10 Blankett nr 11

utan redigeringsdatum utan redigeringsdatum

utan redigeringsdatum/
med blankettnummer november 1872

november 1872 maj 1875

november 1877 januari 1888

januari 1879 augusti 1889

januari 1888 december 1890

maj 1892 juni 1892

september 1893 september 1893

december 1898 november 1896

juni 1899 oktober 1899

december 1900 december 1900

augusti 1907 juli 1904

september 1909

april 1910

ket t skulle se ut. D essa anvisningar trädde i
kraft den 1 april 1879 men den nya svenska
intern ationella blanketten har sä tidigt redige-

ringsdarum som januari 1879.
Under årens lopp kom det ut mänga ver-

sioner av postanvisningsblankette rna. Det fö-

rekommer också att portouppgi fter ändras
löpande, uran att redigeringsdarum ändras.
O vanstäende fört eckning pa olika redige-

ringsdarum gör inte anspråk på fullständighet

men kan vara err exempel på de mänga versio-
ner som förekommit under årens lopp.

D en int ernationella blanketten var vit fram
i ll september 1888, dä den ficken grön akrig
färg. I och med att man bytte till ert mindre
format 1907 ändrades färgen rill grågrön.
O mkr ing är 19 10 forekom mer ocksä tillfl -

ligrvis en blå blankett. D en grågröna färgen
behölls sedan fram rill minst 1920 .

En sammanställning av övriga postanvis-
ningars och andra till posranvisningsrörelsen
anknutna blanketters nummer följer på nästa

uppslag. D ock begränsas förteckn ingen rill
sådana blanketter som allmänheten kom i

kontakt med.

Övriga blanketter
U töver själva postanvisnin gsblanketterna
kom några ytterlig are blanket typ er till an-

vändn ing i samband med postanvisnin gar.
O m en postanvisning kom bore kunde man

frän är 1900 utfär da en duplett, blankett nr
12. Redan tid igare hade man efterlyst för-
komna posranvisn ingar genom att publicera
en förteckn ing över dem varje år i postens

cirkulär.
D å man lämnade in en posranvisning på en

posransralr ftck man redan från början ett
inl ämningskvitt o. T ill en början hade detta

kvitto inget blankettnum mer. Sådant inför-

des 1878 (redigeringsdatum mars): nr 139 a

Kvitto på en inbetald
pastanvisning,

utfärdat i Haparanda
år 1871. Denna

blankett fick år 1872
beteckningen nr 139.

M 23

Qvitto a inbe tald Po stanvis ning
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If[ Qvitto å inbetald postanvisning.

d .! harvarande poeta,,.wtalthar denna dag blifvit för en postan• iming till2 s d € c .. o
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Qvitt o å iuhota postanvisning.

/]  hll.naraf d pos,lll,ta.It har , de°';.fi d/g .bli(.;t ro( en nr i•nin till,« a i f n t h d, d f
I I

inbetaladt ett belopp af t  - - kronor

(mol ,.\11trande m_,·nt); derä detta ti ll  be,  i, ni0<l,l• las.

1 4ke de a de vilkor, un der hsill a font.nd ming nede l t po«tan-

± :± 5 ±..7± 2 3 £
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Kvitto på inbetald
pastanvisning från år
1892. Blankett nr
139 a var avsedd för
postkontor.

Kvitto på inbetald
pastanvisning från
1895. Blankett nr
139 b var avsedd för
poststationer.

for posrkonror och 139 b för posrsrarion.
Blanketten hade beteckn ingen "Q vitto å in-
betald postanvisning" fram till 1900, då den
ändrades till "Inläm ningsbevis rörande posr-
anvisningsbelopp".

D er kan noteras att många av blanketterna
kan ha haft samma red igeringsdatum som

fanns på blankett IO och 11. D et har dock int e
varit möjligt att i detalj kartlägga alla redige-
ringsdara for samtliga blankettyper - derra far
bli en uppgift for fram rida posrh isrorisk forsk-
nmng.

T abellen på nästa sida redovisar en sam-
manställn ing av huvudtyperna av samtliga de
blanketter som använts i samband med inr i-
kes och int ernationella posranvisningar.

Sjömansinvisningar
En särskild form av posranvisningar var sjö-
mansinvisn ingarna, vilka infördes enligt ett
posrcirkulär, daterat den 4 mars 1869. Avsik-

ren med dessa var att svenska sjömän skulle
kunna skicka hem pengar från främmande
hamnar. Blanketter for invisningarna urfär-

dades av Kommerskollegium och de utställ-
des av 28 olika svenska och norska konsular
världen runt .

Via sjömansinvisning kunde minst l 0 och
högst 500 kr skickas. Avgiften var 20 öre upp
rill I 00 riksdaler; for över 100 riksdaler var

avgiften 24 öre per 100 rdr. D en 29 april 1884
ändrades avgiften till 20 öre per 100 kr.
Avgifterna erlades av mottagaren med frimär-
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Blanketter använda i postanvisningsrörelsen 1872--1920

Blan-
kettnr Officiell beteckning

Första
redigeringsdatum

2
3
4
5
6

7
7
8
10
11
12

15
33
38
84
85
135
139a
139b
139a
139b
139a
139b
139
150
169a
169b
170
225

226

398
403

Listpostanvisning till utlandet
Listpostanvisning från utlandet
Framställning om telegrampostanvisnings utfärdande
Avi om internationell telegrampostanvisning
Avi om inrikes (även Danmark och Norge) telegrampostanvisning
Qvitto å inbetald Postanvisning
Qvitto å inbetalad postanvisning
Inrikes telegrampostanvisning
Internationell telegrampostanvisning
Internationell postanvisning
Inrikes postanvisning
Duplett till vanlig postanvisning, postförskotts-
och telegrampostanvisning
Postanvisning för tidningsabonnement
Avi om utbetalning av en postanvisning
Mottagningsbevis
Postförskottsanvisning för likvid för postförskottspaket till utlandet
Postförskottsanvisning för likvid för postförskottspaket från utlandet
Inrikes postanvisning med mottagningsbevis
Qvitto å inbetald postanvisning (postkontor)
Qvitto å inbetald postanvisning (poststation)
Qvitto å inbetalad postanvisning (postkontor)
Qvitto å inbetalad postanvisning (poststation)
lnlemningsbevis rörande postanvisningsbelopp (postkontor)
lnlemningsbevis rörande postanvisningsbelopp (poststation)
lnlämningsbevis rörande postanvisningsbelopp
Skattepostanvisning
En inrikes postförskottsförsändelse
Inrikes postförskottsanvisning
En postanvisning
Telegrampostanvisning och avi till telegrampostanvisning till inrikes ort
eller till Danmark eller Norge
Telegrampostanvisning och avi om en telegrampostanvisning.
Avis d emission
Postförskottsanvisning
Inrikes inkasseringspostanvisning

september 1893
september 1893
september 1893
september 1893
september 1893
datum saknas
datum saknas
september 1893
september 1893
november 1872
november 1872

december 1900
11 november 1880
mars 1886
21 januari 1876'
maj 1894
maj 1894
juli 1916
mars 1878
mars 1878
oktober 1893
oktober 1893
december 1900
december 1900
maj 02
1908
maj 1894
maj 1894
december 1872

september 1909

september 1909
oktober 1912
juli 1909

1 Denna blankett var avsedd för rekbrev men användes också för inrikes postanvisning.

ken som sattes på invisn ingarna på mottag-

ningspostan stalten .
En ligt statistike n över sjömansinvi sningar

blev de mycket litet använda. An talet uppgär
rill några hundratal per år under hela perioden
som de förekom. D e upp hörd e enligt ett

cirkulär från 190 1, daterar den 26 apri l: dock

anger statis tiken för 1902 att sexankomdetta

är.
Svenska sjömän fickdärefter istället möj-

lighetatt genom kostnadsfri förmedling av de

svensk-norska konsulaten skicka hem belopp
pa mellan 10 och 500 kr. Konsuln utfärdade
ett kvitto pa beloppet och köpte för detta en

växel, som lätt kunde omsättas i Stockholm.

Växeln skickades rill Kommerskollegium,

som sålde växeln och skickade pengarna per
postanvisning till adressaten (eller, om så öns-
kades, satte in pengarna i Stockholms stads

sparbank).
N ågon sjömansinvisning har ännu inte

päträ ffats i privat i go, sävit jag vet. Ej heller

Postmuseum har någon i sina samlingar,
En ny varian t av sjömansinvisningar till-

kom den 1 januari 1904, dä det blev möjligt
att skicka postanvisningar frän svenska örlogs-
farty g i trämmande vatten pä samma sätt som
man tidigare fätt skicka brev och brevkort.

Det innebar bland annat att postanvisningar-
na skulle frankeras med inr ikes porto,
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Portosatser

Inrikes postanvisningar

Från Högst Porto öre Från Högst Porto öre

1.8 1866 20 rdr 12 ( +20 kontant) 1.11 1909 5 kr 10
40 rdr 12 ( +40 kontant) 25 kr 15
80 rdr 12 ( +60 kontant) 50 kr 25

1.3 1867 50 rdr 12 ( +20 kontant) 100 kr 30
100 rdr 12 ( +24 kontant) 250 kr 35

500 kr 40
24.3 1869 50 rdr 12 + 20 750 kr 55

100 rdr 12 + 24 1.000 kr 60
1.7 1869 50 rdr 25 1.6 1918 5 kr 15

100 rdr 33 25 kr 20
1.1 1877 50 kr 25 50 kr 30

100 kr 30 100 kr 35
250 kr 40

1.8 1892 25 kr 15 500 kr 45
50 kr 25 750 kr 55

100 kr 30 1.000 kr 65
1.11 1899 25 kr 15 1.7 1919 5 kr 15

50 kr 25 50 kr 25
100 kr 30 100 kr 35
250 kr 35 250 kr 45
500 kr 40 500 kr 55

1.8 1904 5 kr 10 750 kr 65
25 kr 15 1.000 kr 75
50 kr 25 1.7 1920 5 kr 20

100 kr 30 50 kr 30
250 kr 35 100 kr 40
500 kr 40 250 kr 50

500 kr 60
750 kr 70

1.000 kr 80

Postanvisningar till Danmark och Norge
Fore 1.1 187 4 var portot för postanvisningar detsamma som det inrikes.

Fran Högst Porto öre Från Högst Porto öre

1.1 1874 100 kr 30 1.10 1907 25 kr 15

1.4 1879 100 kr 30 36 kr 18
100 kr 30200 kr 60 200 kr 45300 kr 90 300 kr 60360 kr 120 400 kr 75

1.4 1886 100 kr 30 500 kr 90
200 kr 45 600 kr 105
300 kr 60 700 kr 120
360 kr 75 720 kr 135

1.7 1892 25 kr 15 1.1 1920 5 kr 15
100 kr 30 50 kr 25
200 kr 45 100 kr 35
300 kr 60 250 kr 50
360 kr 75 500 kr 75

750 kr 100
1.000 kr 125

Anm. Högsta belopp till Norge var 720 kr från den 1 januari 1899. För belopp över 360 kr var portot 72 öre för de första 72 kr
samt 18 öre per 36 kr därutöver
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Inrikes pastanvisning
(blankett nr 11

december 1900) från
1903 med bevarad

kupong, något  som
är mycket ovanligt.

Detta beror sannolikt
på att det på ku-
pongen finns en

uppmaning "Från-
ski/j es och behålles

av adressaten".
Portot för 3:36 kr var
15 öre fram till den 1
augusti 1904, då det
sänktes till 10 öre för

belopp upp till 5 kr.
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med sittror - an  ch[fres arabe

Pastanvisning till
Norge från år 19 13.

Portot uppgick till 45
öre för belopp mellan

100 och 200 kr. Det
är ovanligt att finna

anvisningar med
bevarad kupong;

enligt texten på
kupongen "kan

frånskiljas af adres-
saten" var detta

möj ligt och gj ordes i
praktiken nästan

alltid.

Internationella postanvisningar

Under postanvisningarnasförsta tio år var der
endast möjligt arr skicka posranvisningar rill
der Nordryska förbunder (från den 1 april
1869), USA (från den 1 maj 1869), Kon-
sranrinopel (från den 15 juni 187 1) och Ira-
lien (från den 1 juni 1874). T ill Nordryska
förbundet fick man före Världsposrförening-
ens bildande endast skicka upp rill 50 «haler

(=133 1/3 riks daler), år 1875 ändrar ill 150
mark (=135  kr) for enhetsportot 36 öre.

Portor i ll Konstantinopel var rill en början
54 6re upp rill 25 rhaler och 72 öre upp rill 50
rhaler. Der ändrades den 9 februari 1877 rill
54 öre upp rill 100 mark och 98 öre upp till
150 mark. T ill Iralien var portot 72 öre upp
ill 25 thaler och l 08 öre upp rill 50 rhaler.
Den 5 mars 1875 blev portot 54 öre upp rill
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75 mark och 90 öre upp i ll 150 mark. Det
sänktes den 7 maj 1877 i ll 53 respektive 88
öre.

Portosatserna till USA framgår av nedan-
stående tabell.

Portosatserna för de internationella post-
anvisningarna ändrades relativt sällan, sedan
Världspostföreningen hade slutit sitt postan-
visningsavral i Paris 1878. Detta avtal trädde

i kraft den 1 april 1879. Dessa portosatser
framgår av tabellen på nästa sida.

Som tidigare nämnts tillkom efterhand
nya länder med vilka Sverige utväxlade post-
anvisningar. Fram rill dess att Finland kom
med den 1 november 1895 tillkom följande
länder: Canada (1.6 1884), Österrike-Ung-
ern (1.4 1886), Rumänien (8.3 1889), T uni-
sien (19.7 1889), Kamerun och T ogo (15.7

Portosatser för postanvisningar till USA via Tyskland 1869- 1885

Från Högst Porto

1.5 1869 35 dollars 72 öre upp till $ 17:50
125 öre $ 17.50-35

16.12 1872 50 thaler=$ 35.50 54 öre upp till 7 thaler
90 öre upp till 14 thaler
162 öre upp till 28 thaler
234 öre upp till 42 thaler
306 öre upp till 50 thaler

1.4 1879 (USA) 210 mark=$ 49:70 54 öre upp till 21 mark
99 öre upp till 42 mark
189 öre upp till 84 mark
279 öre upp till 126 mark
369 öre upp till 168 mark
459 öre upp till 210 mark

1 .4 1880 (USA) 50 dollars 54 öre upp till $ 9:41
+ 27 öre per $ 4:70,5

6/ 4 1 0 0(Q./, S V E N S K A P O S T V E R K ET . 1-
1 <3 64

KUPONG. P O S T ANVISNING ti ll E n g l a n d e l l er Ameriku ' 2  •
Af..&Jld- __ ,. lll r WI tHtr wt, IIY&rt pt1tu vlsa l 1¥t'f • • s.-,,." ..fj' .

1:..M: •:  ·.·· af , , ella, A "'k _S.lJl'.,s tvyt<, () · •9r j" << · a v » •  • e
"{ ] f k o+t a, i 1, o c , \ sl
"'. • ' - (-;;;;i boh Ul l'tt .) me ,l tu.l'l'Nt J med ..µfro( . •
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Blank«tt w r 2.

Pestamvi»wi pe expedier u fri a i betalningspostkoataret till pos tko teret I Malm.

Listpostanvisning till
USA år 1906 på den

I 
andra versionen av
blankett nr 2 från
december 1900. Vid
denna tid var det
tillåtet att skicka upp
till $ 100, dvs 373 kr
per pastanvisning till
USA. Beloppet skulle
anges i svenska kr,
vilket omräknades till
$53:61 av tjänsteman-
nen på postkontoret i
Malmö. Blanketten
behölls i Malmö,
medan dess uppgifter
noterades på en lista
som vidarebefordra-
des till USA. Det
amerikanska postver-
ket utfärdade sedan
en inrikes postanvis-
ning på beloppet.
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1890), N ya G uinea (5.1 189 1), Ö safri kan-

ska terr itoriet (1.10 189 1), Egypten, Siam
(1.7 1892) M alta (14. 11 1892), N ederländ-

ska Indien (1.1 1893) och Kongostaten (1.9
1893). Port osatserna till dessa länder anslöt

sig rill dem som gällde frän 1.4 1879 respek-
tive 1. 7 1892. T ill Canada gällde samma
portosatser som rill U SA, innan listpostanvis-
ningssystemet infö rdes rill detta land den 1
mars 1885.

Portosatserna till länder som använde sig
av listpostanvisningssystemet (blankett nr 2)

framgår av tabellen i detta avsnitt . I de flesta

Portot för internationella postanvisningar
på blankett nr 10 1.7 1892-30.6 1920

Från Högst Porto

1.7 1892 500 francs 25 c per 25 fr eller
eller 360 kr 18 öre per 18 kr

1.1 1899 1000 francs 25 c per 25 fr till
eller 720 kr 100 fr eller

18 öre per 18 kr till
72 därutöver 25 c
per 50 fr eller 18
öre per 36 kr

1.10 1907 1000 francs 25 c per 50 fr eller
eller 720 kr 18 öre per 36 kr

Porto för internationella postanvisningar 1.4 1879-30.6 1892

Land Högst Porto

Belgien, Frankrike med Algeriet,
Italien, Luxemburg, Schweiz 500 francs (lire) 36 öre upp till 50 francs +

18 öre per 25 francs

Tyskland, Helgoland,. 400 mark 36 öre upp till 40 mark +
Konstantinopel 18 öre per 20 mark
Nederländerna 250 floriner 36 öre upp till 25 floriner +

18 öre per 12 1 /2 floriner

Portugal 90.000 reis 36 öre upp till 9.000 reis +
18 öre per 4.500 reis

USA via Tyskland 210 mark se tabell till USA

Pastanvisning till
Ryssland från år
19 10 på blankett

nummer 2 från
augusti 1907.

Möj ligheten att
skicka pengar Pe' (e
pastanvisning till

Ryssland infördes  - L. kr. =öre.

den 1 februari 1905. ' _ . . . E
Fr o m aen1 mars -i. ".a711Sa " "

1909 var maximibe- bostad: 
loppet 300 rube/ eller  '. «u « +·" Aaressp t arstalt

·-" " .."" '  canaaressen d: ·
6Q0 kr. Bet kan ] wn or  nu « y o , ·«t

Meri l a, go vene e i t i l y al and o. a
noteras att pastan- •, 

1
visningar mt Finland \ •ta%ti"

± . ± : i i ) "l, )%gg"72Pg1 g 5) > y 'a ?
ut,ar a es pa en ' n

vanliga internationet- ' }

la blanketten, nr 10.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- ,

KUPONG.

a )
,  {g....cs . « o r

Förenta Sta ter , Can ada. Ryssla nd e ller
land el ler lan d, hvars postanvisnings
f r r llas  a f  pos tv er ke t I ng o t a ft f 0

• / ' POST A NV ISNI
4 ett belop af kr onor
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A POSTVERKE T.
TR ATI ON DES POSTES DE SUEDE

,NATIONELL POSTANVISNING.
N DAT DE POSTE INTERNATIONAL

p#-
med siftror  - hifres ar abes

±. : .•
2 27l. $:12[="en J

t entett nr I0., - · » ä is GGä g
(Aagusti 1907.) Signature de l'

bur

Pastanvisning till
Ungern från 1912,
då portot för interna-
tionella postanvis-
ningar enligt Rom-
kongressens beslut
1906 (i kraft den
1 oktober 1907)
hade sänkts till 18
öre per 36 kr. Det
ungerska postverket
-  liksom det tyska -
makulerade post-
anvisningarna vid
utbetalningen
genom hå/slagning.

fallrörde det sig om 50 öre per 50 kr eller del
därav.

Statistik
Pä nästa sida presenreras i tabellform an talet

av de typerav posranvisningar som redovisas
separar i den svenska poststatistiken .

Bevarade
postanvisningar
Äldre svenska posranvisningar är sällsynta.
Som exem pel kan nämnas arr an raler bevarade

posranvisningar från riden före 1872 uppgår
rill 9 srycken: 3 rill T yskland, I rill Ö srerrike,
3 rill D anmark och 2 rill N orge. Av dessa finns
de 4 förstnämnda i Posrmusei samlingar.

Skälet till detta anses vara den omfattan de
stöld av frimärken på posranvisningar som en

tjänsteman vid G eneralposrsryrelsen genom-
förde i början av 1890-raler. D er uppges arr
han rillgrep inre mindre än 147.000 vapenfri-

märken, som han hade tagit av från gamla

posranvisningar med en fukti g trasa. Frimär -
kena sålde han rill frimärkshandlare, bl a

H Lichrensrein .
Även när det gäller internationella postan-

visningar frän Ringtypsperioden, det vill säga

fram i ll 1890-al et, är det bevarade materialet
mycket  lite t.  För närvarande är endast några
tiotal kända, varav flertal et är sända rill Dan-

mark, N orge eller T yskland .
D er kan också noreras arr av inkasserings-

posranvisningar till utlandet är ett liter fatal
kända fram till 19 10-talet ; dessa är sända rill

Frankrike och T yskland . Som rid igare påpe-

kats är också abonnemangsposranvisningar
till Frankr ike sällsynta; i intet fall tord e antalert
bevarade objekt överstiga 10-talet.

Även den inrernarionella relegramposran-
visningsavin (blankett nr 5) rill hör rarirererna

när det giller posranvisningsobjekr. För när-
varande är endast några fa sådana kända
bland samlare; sarnrliga är från perioden

1900- 19 12.
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Antalet postanvisningar Källförteckning
enligt poststatistiken 1866-1920

Allmänna poststadgan 1872, 188 1, 1887,
Telegrampo st- Sj6- 1892, 1899, 1907 och 19 18

Postanvisningar anvisningar mans-
invis- JBillgren: Försändelser med mott agn ingsbevis

Inrikes Utrikes Inrikes Utrikes ningar 1855-1920.Aktu ellt om posthi s toria nr 1 1986

1866 1.984 110 J Billgren: Expressförsändelser åren 1864-
1867 14.024 611 1922. Aktuellt om posthi storia nr 2 1988
1868 30.423 814
1869 52.680 3.303 115 J Billgren: Sverige och Världspostföreningen.
1870 56.104 6.067 170 Postryttaren 1989
1871 57.317 5.226 180
1872 60.655 5.734 203 Brevposttax or 1896, 1899, 190 1, 1909, 19 14
1873 60.148 6.077 250 och 1923
1874 Uppgift saknas 294
1875 Uppgift saknas 308 JD öss & E G Lann ge: Postboken. U ppslagsbok
1876 Uppgift saknas 423 för posttj änste män . 2 upp l. Stockholm 19 1I

1.000-tal 1.000-tal Facit Postal 199 1

1877 102 14 383 Förteckn ing ä postverkets blankettryck 1890,
1878 161 18 458 1895, 1902, 1907, 19 10, 19 12 och 19 17
1879 209 23 533
1880 249 27 517 Generalposrsryrelsens cirkulär ären 1866- 1920
1881 268 29 575
1882 317 32 514 E G rape: Anreckningar rill allmänna poststad-
1883 357 36 500 gan. Stockholm 1929
1884 392 38 377
1885 417 43 355 A Jönsson: Pengar i posten . Postry tta ren 1986
1886 437 43 300 Posrraxor 1867, 1869, 1872, 1874, 1875,
1887 477 46 315
1888 500 48 278 1877 , 1880, 1883 och 1888
1889 537 53 232 Reglemente för postko ntoren i riket angäende
1890 574 56 228
1891 618 60 215 postanvisningsrörelsen 1893 och 1900
1892 709 73 190 K-E Stenberg: Postanvisning ens införande i
1893 886 93' 3.635 139
1894 1.146 100 3.692 148 Sverige. Postryttaren 1979

1895 1.571 106 4.159 137
1896 1.762 118 4.736 152
1897 1.880 131 5.503 136
1898 2.012 140 5.969 127
1899 2.169 152 6.470 178 127
1900 2.437 179 7.668 1.136 111
1901 2.899 203 9.536 1.388 155
1902 3.067 203 11.139 1.740 6
1903 3.281 272 13.327 2.172
1904 3.616 333 15.391 2.295
1905 4.121 357 18.233 2.565
1906 4.730 331 22.080 2.814
1907 5.351 344 26.414 3.354
1908 5.935 337 35.596 3.724
1909 6.345 345 37.802 4.064
1910 7.193 382 43.478 4.244
1911 8.086 421 50.833 4.647
1912 9.009 450 55.566 5.331
1913 9.763 468 55.073 5.457
1914 10.302 461 54.061 8.326
1915 10.508 380 54.101 4.777
1916 11.437 373 52.393 4.129
1917 13.351 370 55.019 4.531
1918 15.341 372 54.851 4.790
1919 16.356 402 54.240 4.416
1920 15.868 137 57.491 4.235
1 Siffrorna för aren 1893- 98 inkl uderar telegrampostanvisningar.
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