
Brevförsändelser 1855- 1925
av Jan Bil/gren

Historik
Avgifterna för att skicka inrikesbrev var bero-

ende av både väglängd och vikt före är 1855.

I samband m ed arr Sverige ut gav sina första

frim ärken den 1 juli 1855 avskaffades också

dessa så kallade zontax or (som hade infons

1830) och ett enhet spor to införd es. Porto t

satt es till 4 sk banco för 1 1/4 lod (=16,6

gram ). Ett b rev fick vid denna rid väga upp rill

48 lod eller 638 gram . Samtidigt med frimär-

ken infördes också de första brevlådorna.

O en 1 jul i 1858 ändrades portott ill 12 öre

för I 1/4 lod . V ikrsysrem er ändrades vid

ingången av är 1863 i ll o rt och den enkla

brevvikten blev 4 o r eller l 7 gram. H ögsta

brevvikt fastställdes till 15 1 ort eller 642 gram.

N ästa gång man ändrade viktsysteme t var

den l januar i 1873 . D å infördes tre vikt kl as-

ser: upp rill 4 ort , upp ill 25 ort och upp rill

50 ort. Portot blev 12, 24 respecktiv e 36 öre.

Brev som vägde mer än 50 ort , det vill säga
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lek tor i företagsekonomi  i  Lund. Ordfarande  i
SSPD (Sällskap etförSvensk Posthistorisk Dok u-
mentation) sedan 1985. Leda mot i SFF:s (Sveri-
ges Filatelist-Förbund) styrelse åren 1984- 1989.
SFF:s rep resentant i FIP:s (Federation Internatio-
nale de Philatel ie) posthistoriska kommission.
M edarbetare i Facit Postal och N ationalency klo-
p edin.

2 12 ,5 gram , klassades i fo rtsättnin gen som

paket.

N är metersystemet infö rdes i den inr ikes

posttrafiken den l jan uari 1880 blev vikt grän -

sern a 15, 125 0ch 250 gram. O en I jan uar i

1885 sänkte s portosatserna till 10 , 20 respek-

tive 30 r e.Första vikt klassen änd rades rill 20

gram den 1 oktober 1907 i enlighet med

beslut av V ärldspostförenin gens kongre ss i

Rom är 1906 . D en högsta tillåtna vikten

höjdes den 1 juli 19 19 ill 500 gram.

Lokalbrev fick väga upp rill 4 lod , 12 ort

Ett lokalbrev från
Eslöv, postat på
postkupeexpedition
nr 10, dvs Nässjö  -
Malmö, i april 1900.
Brevet är frankerat
med lokalbrevsporto,
fem öre per 15 gram.
Brevet har försetts
med noteringen
"Lokalpost" så att
det inte skulle bli
lösenbelagt.
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och 50 gram i den första viktklassen. Från den
1 januari 1885 blev vikcklasserna desamma
som for de inrikes breven. Portot var 1 sk bco,
den 1 juli 1858 ändrat rill 3 öre.

I den  utrikesposttrafiken reglerades portot
före Världspostfö reningens bildande 1874 av
ett antal bilaterala avtal, som svenska postver-
ket ingätt med länderna i sin närhet: Norge,
Danmark, Preussen, England, Ryssland,
N ederländerna och Frankrike' . Viktenheten
var rill en början 1 lod, förutom rill Frankrike
och länder rill vilka posten transiterades ge-
nom Frankrike - i dessa fall var viktenheten
1/2 lod. N ägon högstavikt angavs inre i de
svenska portotaxorna. Den 1 januari 1863
ändrade viktenheten till 3 respektive 1 1 /2 ort
vilka redan den 1 april 1866 ändrades rill
gramvikter. Dessa fastställdes il l 15 respekti -
ve 7,5 gram, den senare dock ändrad ill 10
gram den 1 januari 1868.

Brev av högre viktklasser
Det fanns fyra olika sätt på vilket man beräk-
nade portot för utrikes brev som vägde mer än

första viktkl assen. Det vanligaste var att portot
dubblades i andra viktklassen, tredubblades i
den tredje, ere. T ill en del länder fanns så
kallad dubbel progression: efter and ra vikt -
klassen dubblerades portot och det gällde då
upp till 4-dubbla vikten , etc. Detta var fram-
för allt faller med brev rill USA.

Speciella bestämmelser gällde för brev till
Ryssland, inklusive Finland. Idetta falltilläm-
pades principen med halva viktklasser utöver
den första. Viktenheten var I lod och portot
uppgick under åren 1858-68 rill 60 öre per
lod; för 1 1 /2 lod var det 90 öre, ere.

T ill många länder, speciellt i andra världs-
delar, var det vanligt med så kallad oregelbun -
den progression. Detta innebar att olika vikt-
enheter kombinerades, t ex om ett brev skulle
passera genom både Preussen och Frankrike
på sin väg ur i världen. Som exempel kan
nämnas ett brev rill Spanien via Preussen år
1864. Porto t var i detta fall sammansatt av 36
öre per 1 1/2 ort plus 54 öre per 3 ort.

Principen med den oregelbundna progres-
sionen medförde i vissa sammanhang- när ett

Brev till Norge år
1858 med fyra
skilling banco.
Portot till Norge
var åtta skilling
vid denna tid men
brevet har fått s k
närporto eftersom
det är mindre än
20 mil mellan
Uddevalla och
Fredriksha/1
(Halden) .

Norge 1849. 1865, 1869. 1873
Danmark 1852, 1865, 1869. 1873
Preussen tNord tyska fr b und et ) 1850, 1864 , 1869. 1870, 1873
England 1850. Ryssland Fi nl and ) 1847, 1868
Ne derländema 1868. Fran krike 1867

- Mi nimiport ot var saledes 90 ore och gällde upp till I  1/2  ort. Mel lan I  I/ ?  och 3 or var det I26 öre. mellan 3

och 4 1/2 on 2 I6 öre och mel lan 4 1/2 och 6 on var det 252 ore.
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Brev till Spanien via
Nordtysk/and 1871.

Portot är sammansatt
av 36 öre per 10

gram (franska portot)
och 27 öre per 15

gram (tyska portot).
Brevet har vägt 15

gram och portot upp-
gick följaktligen till

2 x 36  +  27 =99 öre.

brev transiterades genom rre olika länder med
olika port opro gression - a t portot fick beräk-
nas med hjälp av tre variabler i stället för tvä
som i dee föregående faller. Sammanlagt fanns
det minst 6 olik a modeller för denna oregel-
bundna porroprogression, något som måste
ha komplicerar tillvaron för de svenska pose-
tjänstemännen en hel del. Visserligen angavs
de fyraförsta portosatserna i posttaxorna men
för att räkna ut portot för brev med vikt
därutöver krävdes det matematikkunskaper
utöver det vanliga.

Postångbåtslinjer under andra
hälften av 1800-talet
Ide svenska ut rikes porroraxorna fanns under
årens lopp en hel mängd olika postru tter
angivna, speciellt till uromeuropeiska länder.

Dessa rutter angavs med viabeteckningar sä-
som via Frankrike, via England eller liknande.
Det förekom ocksä att utskeppningsorten
angavs, t ex via Göteborg och England, via
Ostende och England. Beteckningarna var
dock inre enhetliga utan förändrades mellan
olika portotaxor, trots att dee kan ha rört sig
om samma rutter.

I de svenska portotaxorna fanns under åren
1855- 1874 i huvudsak 5 rutt er pa vilk a pos-
ten till utomeuropa transporterades. Dessa
fem vägar betecknades på olika sätt i olika
taxor. De olika beteckningarna framgår av
följande uppställning:

via England (Danmark och England:
Ostende och England; Göteborg och Eng-
land; USA)
via Preussen (Nord y skland)

Brev till Australien "via
Danmark och England"
1870. Portot var 76 öre

per 15 gram via •
England under aren , t

re7o-1snu rt-cc<igrr, P-"zr<tI
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• via Frankrike (Preussen och Frankrike)
via O sterrike (Preussen och O sterrike)

• via Italien (T yskland och Italien)
D essutom fann s då och då möjlighet arc

skicka post via Belgien, N ederländerna, Spa-

nien och Portugal till dessa länders utomeu-

ropeiska kolonier.
År 1880 publicerades en svensk världs-

postkar t a med postbätslinjerna översiktl igt
ut ritade. D essutom redovisades sam tliga

postbätslinjer med svenska, ryska, engelska,
franska, holländska, spanska, portugisiska
och amerikanska fartyg. För varje linje angavs

hur många dagar transporten tog mellan de
olika hamnarna. D essa uppgifter gavs också i
ere franskt karverk, public erat 1892 med
uppgifter om samtliga postbätslinjer i värl-

den .'
D en svenske posttj änstemannen kund e

från 1880-talec hjälpa sina kunder med in for-

mation om tillgänglig a postrutt er, eftersom

även postcirkulären i en bila ga A hade  uppgi f-
ter om när båtarna avgick från t ex Brindisi i

Italien och efter hur många dagar de anlände
t ex rill Sydney eller Yokohama. Samma upp-
gifter fanns om båtarna från Southampton,
T rieste eller Marseille, varför man redan på

postko ntoret kunde avgöra vilken väg som för

dagen var den snabbaste.

T ill långväga destinationer, t ex Australien
(som int e kom med i UPU förrän 189 1),
varierade portot en hel del. Som exempel kan
nämnas arc vägen via England kostade 56 öre,
via Ö sterrike 70 öre, via Frankrike 85 öre och

via Italien 92 öre är 1883. Poskund en kund e
pa detta sätt ta ställning till om det var värt att

betala ett högre porto mot att brevet kanske
kom fram några dagar tidigare.

Reglementariska bestämmelser
Storlek och  vikt
Ingen maxim ivikt fanns från början uran

sådan infördes un der 1800-talets förra hälft i
den inrikes postu rväxlingen men först 192 1 i
den utrikes. Maximimått fanns int e heller
förrän den vid M adridkongressen är 1920
fastställda, nämlig en 45 cm i vilken riktni ng
som helst och - om försändelsen utgjordes av
en rulle - 75 cm i längd och 10 cm i diameter.
För inrikes försändelser gällde dock frän 19 18

års allmänna poststadga att försändelsen skul-
le ha "b revform" och att den skulle kunna

frimärkas.
Fönsterkuvert tilläts först nägra är in pä

1900-taler. D et f n tidigast pät räffade fönster-
kuvertet är av stäende form at och datum-
stämplat den 10 apri l 1909. I bilaga A till

postens cirkulär nr 53 är 1908 nämns för

Brev till Australien
via Italien (utskepp-
ningshamn Brindisi)
1883. Portot var
92 öre per 15 gram
för brev via Italien
aren 1882--83.

p Jaccotte y et M Mabyre: Carte generale des services
ma ritimes postaux etrangers. Paris 1892.
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Inrikes brev (fönster-
kuvert) från novem-

ber 19 10. Fönsterku-
vert tilläts från år

1908 men fick inte
användas som rek-

eller assbrev.

fö rsta gängen att fönsterk uvert var till ätn a.

D en 22 augusti 19 11 anges i postverkets

cirkul är n r 23 att fönsterku vert är tillätna, om

ad ressen är skr iven i kuvertets längd riktning.

Fönsterk uvert fick alltsä inte längre vara av

stående form at. Fönsterkuverten fick dock

int e använ das vid rekom mendation eller assu-

rans.

Handskriftsnoteringar

U nder årens lopp förekom en m ängd olika

handskrifcsnoceringar på svenska brev. N ote-

ringarna gjordes med (svart) bläck,anili npen-

na, blåkrica eller rödkrita. Blå noteringar var

i regel lösenbelopp . Röda var i regel ersätt-

ningar/avräkningar av portot länderna em el-

lan . Svarta noteringar var i regel felande fran-

keringsbelopp eller karteringar/ löpan de

n um reringar .1 D ec förekom också hand-

skr ifcsnoceringar som utgjorde förkortningar

av poscala tjänster:

-M B = mottagn ingsbevis (i regel i svart )

-AR = avis de recepti on (=mo ttagn ingsbevis;

i regel i blått)

-Uppr.eller C oll. = upp räkning (i regel i svar)

-Vidi = vidi m ation eller uppräkning (i regel

i svart)

1 En mer utförlig redogörelse för innebörden av dessa noteringar
ges i min artikel i Aktuellt om posthistoria nr 3 199 1.

-Frim afafs= frimärkt av avsändaren (i regel

i svart )

-P.S. = postsak, dvs postal cjänsceförsändelse

(i regel i svart)

-ett kors = trycksak (i regel i svart)

-ett kors = rekom m endation (i regel i blått)

-siflran 2, 3 etc = anal vikt kl asser (i blätt eller
svart)'

Vissa noteringar var beteckn ingar på vil-

ken väg som ett b rev skulle befordras, t ex via

San Francisco (för b rev till Söderhavsöarna)

eller per "Bore" (för b rev via Ålands hav).

An dra bececkn ingar avsåg den rutt som b revet

skulle befordras (se föregäende avsni tt) . M an

gjorde också no teringar om att brevet var

betalt fram till en viss ort , t ex "Franco H am-

burg" . O m portot var betalt fram till destina-

cionsorcen , försågs b reven m ed noteringen

"Franco tout" . D essa noteringar gjo rdes i

regel i svart.

Stämplar

På ankom na brev från utlandet kunde enligt

1860-calecs posrcaxor finnas "vanligen i röd

färg befintdiga stäm plame" "P" (=Paid) och

"P.D ."(P aye D est ination) . D essa inneb ar att

brevet var betalt t ill destinationsorten och

således int e skullelösenb eläggas.
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Tjänstebrev till
Samoa från UO 1891
till den svenske
diplomaten C D H
Cedercrantz. Brevet
har skickats via USA
("by way of San
Francisco").

På svenska brev till utlandet anbr ing ades
stämplar säsom "Franco" eller "Franco tout
vilka hade morsvarande berydelse.

O m avstämp l ing en av frimärkena på err
brev lämnades i ert cirkulär, daterat den 20
augusri 1855 den anvisningen, arr varje fri-
märke skulle förses med err särskilt stäm pelav-
tryck, vartill kom ett extra avtryck pa själva
brever. Denna extrastämpel krävdes fram rill
den 8 oktobe r 1863, dä ett annat postcirkulär
upphävde kraver.

Generalpoststyrelsen kom oftaatt inskärpa
berydelsen av en omsorgsfull avsrämpling.
Derta krav framställdes bl a i ett cirk ulär,
daterat den 27 september 1875. O m stäm-
peln var orydlig skulle man göra ett nytt
avtryck bredvid det gamla. O m en brev an-
kom med otydliga stämplar till en postanstalt,
uppmanades postmästaren att försöka överta-
la adressaren att avstä frän kuvertet, sä att det
kunde insändas rill generalposrsryrelsen med
uppgift om den slarviga postanstalten.

Stämpling av ankommande brev gjordes i
regel under åren 1855- 192 1. Dena gällde i
särskilt hög grad brev från uclander. I UP U-
besrämmelserna från 1875 anges an både

avsändnings- och mottagningspostanstalt
skulle anges med darumstäm pel på brevers
adressida. Efrerhand kom dock ankomst-
stämplingen an ske pä brevets baksida.

I Sverige äterfi nns en besräm melse om
stämpling av ankomna brev först i brevpost-
reglementet frän är 1900. Kraver omfatta de
vanliga och rekommenderade brev och brev-
kort samt assurerade brev från uclander.

I postreglemente t frän 19 12 föreskrevs
ankomststämpling även av brevpostförskott,
men denna bestämmelse ströks med utgång-
en av är 19 19. M ed urgången av 1921 upp-
hörde alla krav på ankomsrsrämpling av brev,
utom för ass brev från udander enligt err beslut
av Madridkongressen 1920.

Det kan också nämnas art ankomsrsrämp-
ling av felsända och eftersända brev var regel
frän 1868, dä bestämmelsen meddelades i ere
cirkulär, daterar den 2 mars.

Ledstämplar/ursprungsstämplar
U nder framför allt 1860- och 1870-talen
angavs vilken väg en brev skulle befordras
genom särskilda stämplar. Dessa stämplar
användes dock främst for de mer frekventa
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posrvägarna; för övriga användes handskrifts-
noreringar. Exempel på sådana stäm plar är
"Via T yskland", "Vi a D & T" (=D anmark

och T yskland), "Via D T & E" (=Danmark,
T yskl and och England), "Via G & E" (=G6-

teborg och England).
Från samma tid härstam mar stämplar som

anger ursprungsland . Exem pel på sådana
stämplar är "Från D anmark" (N orge, Fin-
land, Storbritannien, Ryssland). D essa
stämplar användes på ankomsrposransralrer i

Sverige för post som anlänt per bår fränutlan-
det.

En tredje typ av stämplar anger sättet att
tran sitera post. Ett (sällsynt) exempel pa detta
är stäm peln "F, PS", vilket skall uty das

"Frankrike per säck". Portor rill Frankrike var
olika beroende på om err brev befordrades
öppet (styckvis) eller om det transiterades i en
sluten posrsäck.

Övriga stämplar
O m posten av någon anledning inre klarade
av att befordra ett brev, försågs det med en
notering eller en stämpel om arr brevet var
obeställbart . Stämpel med denna text finn s
frän 1880-al et och framåt, både som en

enradsstämpel och som en gallerinramad

stämpel. O fta försågs dessa obeställbara brev
också med stämpeln Retour (Retur) inom
ram. Sådana brev sändes till Reklamations-
konroret i Srockholm, där de öppnades och
om möjligt återställdes till avsändaren (se
vidare avsn ittet om reklamation).

O m ett brev var frankerar på err icke reg-

lementsenligt sätt - för rek- och assbrev skulle
t ex avständet mel lan frimärkena vara m inst
en halv frimärksbredd - noterade posttjänste -
mannen enligt sina instruktioner under fri-
märkena orden "Frim. af afs." . Vid större
posransralrer användes också sporad iskt en

stämpel med rexren "Frimärkt af afsändaren
(se illustration på sid 40).

Frimärkets plats
Frimärke t skulle enligt de tidigaste bestäm-
melserna sättas i övre vänstra hörnet. D enna
rekommendation ändrades dock i err cirkulär,
daterar den 4 mars 1869, till arr frimärker helst

skulle placeras i övre högra hörn et. D er päpe-
kades särskilt art frimärken skulle anbringas
på brevens adressida och inre på sigillsidan

(baksidan). Ide allmän na posrsradgorna kvar-
stod dessa rekommendationer under hela den

studerade tidsperioden .
Kortb rev liks tälldes med brev men fickinte

Ett rekbrev till Paris  '
med vikt 19 gram,  \

skickat i december  •
1907. Eftersom I

frimärkena inte sitter
på minst en halv

frimärksbredd från
varandra, har

posttjänstemannen
noterat "frimärkt af
afsändaren" under
frimärkena. Portot

sj önk den 1 oktober
från 20 öre per

15 gram till 20 öre
per 20 gram, varför

brevet är överfranke-
rat med hela 25 öre
(rekavgiften var 15
öre vid denna tid) .
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assureras. O m ett sådant rekommenderades
fick det inre innehålla pengar eller andra
värdesaker.

Eftersändning
Under den studerade tidsperioden - och all-
deles speciellt efter det att Världspostfören-
ingen bildats - kostade det inger extra att
eftersända ett brev. Eftersändni ngen marke-
rades under hela 1800-raler med orden "Re-
tur" eller "Rerour" i handskrift men orden
förekommer också i stämplar (i regel med
ram). Ef erhand blev det dock mera vanligt att
använda termen "Eftersändes , speciellt efter
1900-al ets början .  År  1920 infördes en spe-
ciell etikett (se nästa sida).

Att eftersändning inre kostade något extra
är emellertid en sanning med viss modifica-
tion . O m försändelsen ändrade karaktär i och
med eftersändning en, t ex om err lokalbrev
skulle skickas vidare inrikes eller err inr ikes
skulle vidaresändas utrikes, krävdes extra er-
sättni ng. Denna uppgick rill felande belopp,
dvs skillnaden mellan de tväaktuella portosat-
serna . Lika sä fick man betala extra om den

som eftersände err brev också begärde en
tilläggstjänst, t ex expres sutdelni ng eller re-
kom mendation . Detta extrabelopp uppgick
rill avgiften för tjänsten i fråga.

Blanketter
N edan redovisas err antal postblanketter som
användes i samband med befordran av bl a
brev samt deras officiella beteckningar i post-
verkets blankettförteckningar. Årtalet inom
paranres är det år då blanketten ifråga om-
nämns för första gången i dessa förteckningar
eller det redigeringsdarum som används på
den första versionen av blankerren.

Etiketter
Den 1 april 1887 infördes enligt beslut av
UPU-kon gressen i Lissabon sex etiketter
(39 a-f) som angav orsaken rill att försändelser
inre kunnat nå sin adressat. O rsaken angavs
både på svenska och franska. Ytterligare två
tillkom 4r 1900 (39g.b). En ny etikett inför-
des den 23 augusti 1920 för försändelser som
skulle eftersändas.
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Ett brev som först
befordrats lokalt i
Stockholm i j uli 1918
och därefter efter-
sänts till Båstad och
fil/äggsfrankerats med
5 öre upp till då
gällande inrikes porto.
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Blanketter använda i samband med brevförsändelser ären 1872--1925

Blan-
kettnr Officiell beteckning

Första
redigeringsdatum

36
81
131

171
171
173
416

Begäran om återtagande af försändelse eller om adressförändring
Avi om ankommet ofrankerad! eller ofullständigt frankerad! bre!
Begäran om adressförändring eller återtagande af en till postbehandling
aflemnad försändelse
Avi om en med lösen belagd, vanlig brevförsändelse
Avi rörande lösenbelagd vanlig brefpostförsändelse
Avi om ankommen inrikes ofrankerad försändelse
Avi om lösenbelagd vanli g brefförsändelse, som utsändts med
lantbrefbärare men ej kunnat beställas

mars 1886
1872

september 1893
maj 1894
1902
1890

augusti 1909

V IC T O R IA zu BE R L IN
Mitt Peto Mt, hpottat

On8ANIS ATONs-aOO
dn s vEra

MA L "4 0 , SOder g a ta n 111- -
A Kr . Tr e t t i o tv '

I EFTERSÄNDKSf
blankett  mer $28.

t ug 19no

Blankett nr 39
Vita etiketter med svart text i skrivstil med
smal grön ram (svart ram frän 190 1)
39a Inconnu. O känd
39b Pari. Afrest
39¢ Dec&de. Afliden
39d Refuse. Vägrad
39e N on reclame. Ej efterfrågad
39f Adresse inexacte. Adressen oriktig
39g D€menage. Flyt at
39h Adresse insuffissante. Adressen ofull-

ständig

Blankett nr 326
Blå etikett med svart text i versaler
326 Ef ersändes

Ett postförskottsbrev
från 192 1 som
eftersänts från Växjö
till Karlskrona. Brevet
har försetts med den
eftersändningsetikett
som utgavs den
23 augusti 1920.

Portosatser

Brevportot till länderna utanför N orden var
som framgår av den inledande hiscoriken
högst varierande. En fullständig redogörelse
för de utri kes portotaxorna före Världspost-
föreningens bildande kan därför inre ges i
detta sammanhang utan vi måste hänvisa till
en särskild handbok som utkom 1986.'

• I  Bil lgren- Bji ri nger- Stone., Swe dish Letter Rates to Forei gn
Destinat ions 1855- 1895 redovisas samt l iga port osats er till alla
de lander til l vilka det var mö jl igt at t skicka bre fran Sverige.
I boken finns ocksa uppgifter om , id vilket datum varj e porto
börj ade gälla och när det upphörde. Under aren 1855--1874 rör
det sig om ea 2 500  olika  portosatser!
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Portosatser

Brev till nordiska länder åren 1855- 1874

Från 1.7 55 1.7 58 1.10 65 1.7 69 Närporto5

Norge 8 sk 24 öre 20 öre 12 öre 4 sk/12 öre
Danmark 12 sk 36 öre 17 öre 12 öre 6 sk/18 öre
Finland 20 sk 60 öre 60 öre 28 öre6

Från den 1.7 1875 blev brevportot detsam-
ma, dvs 20 öre per l gram , rill alla länder
(utom Danmark och N orge rill vilka det
förblev 12 öre) som var med om an grunda
UPU . Frankrike kom dock med i samarbetet
först den 1.1 76. D en 1 .7 1876 kom några

engelska och samrliga franska kolon ier med i
UPU. Portor rill dessa utomeuropeiska länder
blev 40 öre per l gram, en porto som också

gällde till samtlig a till komman de länder i
U PU fram rill den 1.1 1895. D å fick alla
länder, även icke-U PU-länder, samma brev-

porto, nämlig en 20 öre per l gram . För
länder som ännu inre blivit medlem mar fanns
från den 1.1 87 err enhersporro på 60 öre per

15 gram (40 6re frn 1.7 92). Portorab ellen
för lokala, inr ikes och utrikes brev fram rill

1.10 192 5 redovisas på nästa sida.

- . . ., &. s os. ' #

•
\

Ett brev till Australien
1887 med dubbelt
porto, dvs 2 x 60 öre.
På brevet finns (med
rödkrita) noteringen
"100", vilk et är det
belopp i centimes
som tillföll det
Brittiska postverket
(sedan Sverige fått
2 x 20 öre, dvs det
ordinarie portot inom
Världspostförening-
ens europeiska
medlemsländer) .

Indelningen av UPU:s
medlemsländer 1879- 1885
Fö ljande länder rill hörde Allmä nna posttö reni ngen (beteck-
n ing en UPU inf6 rdes 1.4 1879 ) frän den 1.7 1875: De flesta
länd erna i Euro pa, asi atiska T urkier och Ryssland . Egyp ten,
spanska besittni ngar i N o rdafri ka, Ma deira , Kanaricöarn a
och USA.

I ) U nder perioden int rädde följande länder i U l' U :
Engelska koloni er i Am erika , de självständ iga sta terna i

La tina merika utom Bolivia ( 1886 ). H awaii, Cost.i Rica.
H ait i. G rö nland överfö rdes frän 3:e till 2:a gr uppe n 1.4
1879 .

I :a gruppen:
D anma rk me d Fä röarna , N org e.
2:a gruppe n:
Europeiska länder inkl G ibraltar och Mal ta.
Asien: C ypern. , Persien (vi a Rysslan d ), Turki et. Kal gan.
O urga. Peking och Ti en-Tsin i Kina.
Afrika: Algeriet, Azorerna, Kanarieöarna, Egvpt e n.

Närportot mellan Sverige ochNo rge gällde till I.I 6 0me llan ort e rsom lag högst 20 mi l fran varandra. N ärp ort otme llan Sveri ge och
Danmark gallde till 1 10 65 mellan städer a vid Oresund och me llan Ystad och Bornho lm.
Införd es redan 17 68. Fore denna tidpunkt var även halva port osatser möj liga.
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Brevportot ären 1855- 1925

Från Lokalporto lnr porto DK/N UPU:s UPU:s Utom
2.a grp 3:e grp UPU

1.7 55 1sk b:o 4 sk b:o 12/8 sk b:o
1.7 58 3 öre 12 öre 36/24 öre
1.7 75 3 öre 12 öre 12 öre° 20 öre 24- 142 öre
1.77 6 3 öre 12 öre 12 öre 20 öre 40 öre 24- 142 öre
1.4 79 3 öre 12 öre 12 öre 20 öre 40 öre 40-99 öre
1.1 83 6 öre 12 öre 12 öre 20 öre 40 öre 40-99 öre
1.1 85 5 öre 10 öre 12/10 öre° 20 öre 40 öre 40-99 öre
1.1 87 5 öre 10 öre 10 öre 20 öre 40 öre 60 öre
1.7 92 5 öre 10 öre 10 öre 20 öre 40 öre 40 öre

1.1 95 5 öre 10 re 10 öre 20 öre
1.6 18 7 öre 12 öre 12 öre 20 öre
1.7 19 10 öre 15 öre 15 öre 20 öre
1.7 20 20 öre 20 öre 20 öre 20 öre
1.2 21 20 öre 20 öre 20 öre 40 öre
1.10 22 10 öre 15 öre 20 öre9 30 öre
1.8 24 10 öre 15 öre 15 öre 30 öre
1.10 25 10 öre 15 öre 15 re 25 öre
7 Portot till länderna utanför Norden varierade från land till land och ändrades ofta. Det finns därför inte tillräckligt utrymme för att

redogöra för detta här utan vi får hänvisa till Billgren-Bjäringer-Stone, op cit
'  Se föregående tabell för aren 1865--75. P0r ot till Danmark sänktes först den 1 april 1885.
9 Inklusive Finland.

Madeira, M arocko, Tripo lis, T uni s, Spanska koloni er pa
afrikanska nord kusten.

Amerika: Canada, G rönland , Newfou nd land, USA, San
Salvador.

3 :e gruppe n:
Asien : Britt iska Indien , Japan, Persien (via Suez), Eng-

elska koloni er i Kina, Ceylon, Straits Settl ement, Labuan,
Franska kolon ier i O stind ien, Cochinci na och Shanghai,
N ederländska kolon ier (Nederländska Ind ien, Moluckerna,
Nederländ ska T imor) , Por tugi siska ko loni e r (Goa, M acau,
T imo r), 5panska kolonie r (Philippinerna ).

Afri ka: Liber ia, Engelska koloni er (M auritius, Seychel-
lerna, G uldkusten, Senegambien, Lagos, Sierra Leone),
Fra nska kolonier (Senegal, Gabon, Reuni on, Mayotte, Ma-
dagascar) , Port ugisiska kolonier (Cap Verde, S: Th ome och
Principe, Ajuda, Angola, Mozamb ique), Spanska koloni er
(Fernando Po, An nobon, Corisco).

Am erika: Ö vriga starer i Latinamerika, Danska kolonier,
Engelska ko lonier (Bermu das, Falkland söarna, Brittiska
G uyana, Britti ska Honduras, Brittiska W est Ind ies), Fra n-
ska kol onie r (Martinique, G uadeloupe, Frans ka G uyana , S:t
Pierre, M ichelon, S:t Barrhelemv), Nederländska ko lonier
(Nederländska G uyana, Curacao) , Spanska koloni er (C uba,
Porrorico).

Austral ien : Sand wi chöarna , Franska koloni er (Nva Ca-
ledoni en., T ahiti), Nederländska koloni er (Papua), Spanska
kolonier (Marianerna, Carol ine rna).

Lösbrev

Lösbrev var bereckn ingen på brev som inläm-

nats till ett postkon tor för att d istribueras till
err närliggande postkontor eller som inkom-
mit i enskild lösväska eller som hade avläm-

nars rill posrföraren på hans färd mellan tvä
postkon tor. Lösbre ven avlämnades för en re-

ducerad avgift till adressaten av postföraren pa

hans väg mellan rvå posrkonror. Även brev
som utväxlades di rekt mellan tvä postko ntor
och som hämtades av adressaten ansågs vara
lösbrev, en bestäm melse som avskaffades år

1863.
Lösbreven skulle befordras i postförar ens

s k lösväska, dvs den väska som medfö rdes för
arr brev skulle kunna mottagas eller utlämnas
till adressaten und er vägen. Ö vriga brev, där-

emo t, förvarades i en låsr och förseglad s k
brevväska.

M öjligheten att skicka lösbre v införd es
redan pa 1600-talet men nämns för första
gängen i en skrivelse frän 1700-talets början.

De avskaffades med utgängen av 1884.

Portosatser/statistik
T ill en början fanns ingen fastställd avgift for
lösbreven uran avsändaren fick själv kom ma

överens om läm pligt belopp med postföraren.
D en 19 februari 18 12 kom en besrämmelse

att portot för ett lösbrev som lämnades in pa
ett postkon tor skulle uppgå rill I skilling
banco för brev upp till 48 lod (=638 gram).
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Ett lösbrev som
lämnats in på
postkontoret i Lund
år 1883 och som av
postföraren lämnats
av på vägen mellan
Lund och Kävlinge.
Portot, tre öre, har
betalats kontant.

Däremot reglerades inte villkoren för lösbrev
som togs emot ute på posrlinjen mellan två
postkontor.

Den 24 maj 1855 kom Generalpoststyrel-
sens cirkulär om gemensamma regler för alla
slags lösbrev. De fick nu väga högst 1/8 skål-
pund eller 106 gram och befordrades för l
skilling banco (från 1.7 1858 3 6re). Den
tillåtna vikten blev l 00 gram år 1880.

Lösbreven frimärktes i normalfaller inte
utan portot erlades kontant . Undantag från
regeln var lösbrev inom Stockholm åren
1856 186 1, dä avgiften skulle erläggas med
det svarta lokalfrimärket. Ett annat undantag
gällde tjänstebrev, vilka skulle frimärkas enligt
ett cirkulär som utkom den 26 januari 1874.
Tjänstebrev som befordrades som lösbrev fick
frän 1860 väga upp rill 300 or( 1 ,275 kg) och
från den 1 januari 1880 upp ill 1,5 kg. Portot
var liksom för övriga lösbrev 3 öre per 25 ort,
dvs 106 gram (frän 1.1 1880 100 gram).

Statistik över antal er befordrade lösbre v
finns förären 1863 1884. Und er 1863 befor-
drades inte mindre än 569.350 lösbrev men
antalet sjönk efterhand och var är 1876 nere
i 48.2 10. Anledni ngen var uran tvekan det

stora antalet nyöppnade poststationer ären
1874- 75 i samband med att den allmänna
posten cog över befordringen av tjänsteförsän-
delserna. An talet lösbrev steg dock igen fram
ill 1884, d det uppgick rill ca 140.000.

Hurkänner man då igen ett lösbrev? Jo, det
är i regel inre frankerar uran har en poststäm-
pel om det inlämnats på en postanstalt. Lös-
brev som mottagits och avlämnats längs en
postlinje har däremot ingen poststämpel.

Tjänstebrev
Historik
Under den studerade tidsperioden fanns två
sätt att befordra tjänsteförsändelser, dels ge-
nom den s k kronoposten och dels genom den
allmänna posten. Fram il l 1874 existerade
dessa poster parallellt; man talar därför ibland
om parallellposterna.

Tjänstebreven befordrades före 1874 med
kronoposten, som hade egna brevbärare.
Dessa utgjordes av bönder som var ålagda arr
sköta brevbäringen i respektive län .

Tjänstebreven kallades också fribrev. De
befordrades avgiftsfritt om avsändaren hade
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s k fribrevsrätt. Sådan rätt tilldelades statliga
ämbetsverk och institutioner samt stadiga
tjänstemän ute i länen. Generellt gällde fri-
brevsrätten post från myndigheterna men
även till vissa myndigh eter (t ex un iversitets-
bibliotekens s k plikte xemplar av allt tryck i
Sverige).

Kronoposten organiserades av länsstyrel-
serna fram till utgången av 1873. Då togs även
tjänsteförsändelserna över av den allmänna
posten, samtidigt som ett stort antal nya
postanstalter inrättades. Sammanlagt 1 306
postansal ter tillkom under 1874 och 1875,
nagot som vittn ar om kronopostens omfatt-
nmng.

Fri brevsrätten som införes för stadiga
myndigheter redan 1636, upphörde den 3 1
december 1873. I stället fick myndigheterna
årliga anslag för att betala portot. Detta skulle
erläggas med de särskilda tjänstefrimärkena
som utkom den I januari 1874. Dessutom
utkom särskilda tjänstebrevkort.

Posrverket hade dock sitt eget sätt att lösa
frågan om porto ersättning för brev mellan
olika postala inst an ser. Breven försågs helt
enkelt med päskriften "postsak", ofta förko r-
tat till "P.S". Dessa brev befordrades porto-
fritt och någon intern avräkning gjordes inte.

Pä postsaksförsändelser till utlandet (brev
och postanvisningar) användes under åren

Ett rekommenderat
brev från General-

poststyrelsen i
Stockholm 1887 och

som  försetts med
bokstäverna "P S"
(= postsak) för att

markera att det rör
sig  om  ett

tjänstebrev.

Ett tjänstebrev från
Södra Distriktet till

Köpenhamns brev-
postkontor år 1896.

Brevet har både
försetts med

noteringen "P S"
(= postsak) och ett

postsaksmärke (som
enligt reglementet

inte behövde
makuleras).
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1876 till omkr ing 1906 särskilda s k postsaks-
märken, ovala oblater med text i vitt på blå
bakgrund med stora riksvapn et som illustra-

tion (liknande avbildningen på de stora tjäns-
tefrimärkena). Postsaksmärket skulle placeras

i försändelsens övre högra hörn och skulle

egent ligen int e makuleras. Postsaksmärket
avlystes är 1900 men förekommer på brev
avstämplade så sent som 1906.

Stämplar/handskriftsnoteringar
Fribreven försågs med en handskriftsnote ring
(fribrev, fr.br. eller liknande), i regel i nedre

vänstra hörnet. På vissa orter användes också
en stämpel med texten Fr. Br. (N orrköping,
Stockh olm ).

I Stockholm användes int e mindre än 13
olika fribrevsstämplar under ären 1822-
1873.

N är fribrevsrätten upphörde skrevs i regel

ordet tjänstebrev på kuvertet, samtidigt som
brevet frankerades med tjänstefrimärken .

Portosatser
Portot för tjänsteförsändelser, liksom avgif-
terna för de olika till äggstjänsterna, var de-

samma som för övriga försändelseslag. Endast
ifråga om lösenb estämmelser fanns särskilda
bestämmelser.

En tjänstebrev lösenbelades endast med
felande belopp under den epok då övriga
lösenförs ändelser päfördes s k aviseringsavgift

Tjänstebrev till USA
år 1874, det första är
då tjänstefrimärkena

användes. Dessa
skulle användas

endast inrikes och till
Norge  - till utlandet

skulle vanliga
frimärken utnyttj as.

Brevet är försett
med stämpeln "Via

D & T",dvs via
Danmark och

Tyskland, och med
stämpeln "Fr anco",

vilken anger att
portot var erlagt.
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(dvs fram till 1899). Samma regel tillämpades
under resten av den studerade tidsperioden,
fastän vanliga försändelser då påfördes dub-
belt felande belopp.

O tillräckligt frankerade brev från allmän-
heten till tjänstebrevsberättigade myndighe-
ter belades dock med lösen enligt reglerna för
den allmänna posten, dvs med avisering sav-
gift plus felande belopp 187 1- 1898 och med
dubbelt felande belopp därefter. Även för
otillräckligt frankerade brev från utlandet er-
lades dubbelt felande belopp i lösen.

Det var ocksä tillätet att skicka helt ofran-
kerade försändelser rill vissa tjänstebrevsberät-
tigade myndigheter mot att mottagaren erla-
de portot i efterhand. Pi detta sätt uppstod
begreppet samlingslösen, vilke t innebar att
portot för ett anral ankomna ofrankerade
försändelser erlades i klump genom frimärk-
ning av ett brev eller brevkort. Brev med
samlingslösen är vanligast förekommande
från första världskriget, då många uppgifter
om t ex skörde- och produktionsresultat skul-
le inlevereras rill stadiga myndigheter.

Tjänstefrimärkena skulle endast användas
på inrikes försändelser men var också tillåtna
på försändelser rill N orge ända fram rill l 920.
På tjänsteförsändelser rill utlandet skulle van-
liga frimärken användas. Enstaka exempel på
användning av tjänstefrimärken rill Finland,
Tyskland, Ö sterrike och USA är dock kända.

Tjänstefrimärken användes fram rill den
30 juni 1920. Därefter försags tjänsteförsän-
delser med avsändarmyndighetens namn
samtordet " T iänsteförsändelse i nedre vänst-
ra hörnet.

Statistik över olika slags brev

Postverket publicerade uppgifter om antalet
befordrade brev med början är 1864, dä den
första årsberättelsen kom ur. I denna finns
också vissa uppskattni ngar av antalet brev från
ca 1850 ch framåt.

Årsberättelserna innehåller för varje år
uppgifter om antalet brev av olika kategorier

vilka behandlats vid rikets samtdiga postkon-
tor. Uppdelning görs mellan vanliga inrikes
brev, lokalbrev, lösbrev och fribrev, dvs tjäns-
tebrev. Brev rill utlandet redovisas rill en
början i fyra kolum ner: Norge, Danmark,
Finland/Ryssland samt övriga länder.

T oralsiffror för antalet rek- respekt ive ass-
brev, postanvisnings- och postförs kott sbrev,
både inrikes och utrikes, redovisas också med
början 1864 respeckti ve 1866.

I det första internationella postfö rdraget
frän 1874 (i kraft den 1 juli 1875) anges att
varje postverk skulle upprätta statistik över
antalet ankomna och avgående försändelser.
Statistiken skulle utgöra underlag för avräk-
ning av transitavgifter mellan medlemslän-
derna och skulle insändas i ll UPU s intern a-
tionella byrä. Den skulle uppgöras under 7
dagar i sträck med början den 1 augusti
(senare den 1 juni) respektive den l december
varje år.

Enl igt en överenskommelse om utbyte av
statistiska uppgi fter som träffades vid Lissa-
bonkongressen 1885 skullemedlemsländer-
na inrapportera statistiska uppgifter om antal
försändelser av olika kategorier rill varje indi -
viduellt medlemsland med början den l janu-
ari 1887. Även dessa uppgifter skulle ligga rill
grund för justering av portoersättningar mel-
lan de olika länderna och skulle inrapporteras
rill föreningens internationella byrå i Bern.
Från och med 1887 skulle postfö rsändelserna
räknas under riden 1- 7 september varje år.

Från och med är 1887 ärs upplaga innehäl-
ler postens ärsberättel se "Postverker en de-
taljerad redogörelse för hur många brev som
skickats från Sverige rill de olika medlemslän-
derna men också uppgifter om antalet an-
komna försändelser från varje medlemsland.
Något senare, är 1893, är de ankomna törsän-
delserna inre längre med i statistiken.Från och
med är 1911 redovisas dock från alla länder
antalet ankomna assurerade brev och posttör-
skottsbrev.

Statistiken bygger pä uppgifter som post-
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kon toren ficklämna in till G eneralpoststyrel-
sen varje år. Van ligt förekommande försän-
delser, t ex brev, brevkort och trycksaker räk-

nades bara under stickprovsveckan . De publi-
cerade uppgift ern a om antal er sädana försän-
delser utgör därfö r multiplar av 52.

För värdeförsänd elser, dvs rek- och assför-

sändelser, postanvisningar och paket gjordes
så noggranna räkn ingar att varje försändelse
und er ett ärin rappo rterades. Efterhand inför-
des dock nya regler så att bl a rekbrev endast
räknades under stickp rovsperioden.

D et ställer sig naturl igvis ogörligt art i
dett a sam manhang redovisa detaljerade upp -

gifter om antalet brev som skickats till respek-
tive land under alla år mellan 1887 och 1925.
Vi nöjer oss därför med totalsiffror f r den
inrikes och den utrikes posttrafi ken.

Tilläggstjänster
I de följande avsnitten ska vi behandla de
tillä ggstjinster som kunde begäras pa brev,
även rekommenderade och assurerade. D et

rör sig, töru tom om de nämnd a, om postför-
skott, in kassering expressutdelning, mottag-

nin gsbevis, luftp ostbefordran , registrering ,
uppräkni ng, vidimation och reklamation.
Avslutningsvis äterges ocksä gällande bestäm-
melser for lösenbeläggn ing av brev under
perioden i fråga.

Rekommendation
Historik
Rekommendation av b rev omtalas redan pa
1600-talet i den svenska posth istoriska littera-
turen . Vid tiden för införan det av frimärken

Antal brev ären 1864- 1925 (1 000-tal)

Inrikes Utrikes Lösbrev Tjänstebrev Inrikes Utrikes
frankerade frankerade inrikes frankerade frankerade

1864 7 081 470 545 444 1895 50 982 4 535
1865 7 483 520 509 589 1896 53 689 4 986
1866 7 836 644 514 557 1897 58 339 5 100
1867 8 008 595 512 556 1989 60 490 5 450
1868 8 105 737 486 522 1899 66 780 5 646
1869 8 306 909 451 513 1900 68 446 5 771
1870 8 577 989 404 517 1901 73 227 6 357
1871 9 088 1 058 402 526 1902 76 920 6 529
1872 10 012 1 308 441 524 1903 80 491 7 269
1873 11 359 1 318 470 581 1904 84 987 7 344
1874 12 876 1434 389 1905 89 993 7 418
1875 19 988 2 103° 183 1906 93 154 8 149
1876 21 515 1 684 48 1907 101 333 8 524
1877 24 225 1 886 54 1908 104 417 8 113
1878 25 000 1 923 68 1909 110 096 8 756
1879 23 951 1 965 69 1910 114.251 9 166
1880 26 596 2 326 101 1911 118 821 9 606
1881 27 012 2 486 96 1912 127 959 9 975
1882 28 802 2 959 112 1913 130 100 10 313
1883 30 337 2 984 146 1914 129 158 9 680
1884 31 994 3 233 140 1915 141077 9 067
1885 35 895 3 513 1916 145 291 9 206
1886 37 128 3 632 1917 179 993 7 965
1887 35 706 3 217 1918 220 854 7 417
1888 37 151 4 645 1919 195 370 12 192
1889 38 477 3 506 1920 187 766 13 310
1890 41 504 3 967 1921 175 494 12 712
1891 43 975 4 121 1922 167 678 12 179
1892 43 047 4 281 1923 181 430 11436
1893 45 613 4 676 1924 185 414 11 007
1894 48 922 4 749 1925 191 932 11645

•  Inklusive brevkort
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i värt land var rekavgift en 12 skilling banco.
För ett inlämnat rekbrev utfärdades inläm-

ningsbevis, till en början handskrivna men
frän 1850-talet i tryckt form.

Reglementariska bestämmelser
År 1856 kom de första bestäm melserna om en

rekommenderad försändelses inslagning.
Postmästaren uppmanades att tillse att omsla-
get bestod av ett s k korskuvert, vars sam tliga

fyra hörn var försedda med avsändarens lack-
sigill. Innan brevet skickades iväg skulle det på
postkonroret omslås med segelgarn, dvs
tr än sas" och förses med postkon torets sigill.

Kravet pä tränsnin g upphörde 187 1 enligt ett
cirkulär frånden 5 juni detta år. För rekom-
menderade brev som inre innehöll pengar

krävdes frånoch med 1873 endast ett lacksi-
gill, ett krav som upp hörde 188 1.

Särskilda kuvert
Särskilda kuvert för rek- och assbrev såldes
und er ett 20-al är pa postanstaltern a. D e
infördes enligt ett cirkulär från den 18 mars
1873 och kostade 2 öre per sryck. Kuvertet var
av kraftigt papper och hade en flik som med-

Ett inlämningsbevis
till ett rekommende-
rat brev, inlämnat i
Aby och sänt till
Stockholm år 1853.
Rekavgiften uppgick
till 12 skilling banco
och brevportot (vid
denna tid användes
zonporto) var hela
24 skilling banco för
tre lod, dvs cirka
40 gram.

gav att endast två lacks i gill behövde användas.
Försäljningen av värdekuvert på posten upp-

hörde 1892 , sedan sådana kuvert blivit all-
mänt till gängliga i handeln.

Etiketter
Redan vid Världspostföreni ngens kongress i
Lissabon 1885 bestämdes att reketiket ter
skulle införas från den 1 apri l 1886. I Sverige

kom det att d röja ända i ll 1894 innan detta
beslut effekruerades.

Reketikettern a infö rdes enligt et t cirkulär,

daterat den 30 juli 1894. Bagges tryckeri
kunde emellertid leverera etiketterna först i
september 1894 . D e sändes ut till postanstal-
terna först efter rekvisition. Sådan fick ske
först sedan inlämning skvitton för rek- och

assförsändelser tagit slur. Sannolikt skedde

därför leveransen till de första postanstalterna

inte förrän i slutet av äret" ,
Reketik etterna fanns till en början endast

i en version med ortsnamnet i svart och R samt
löpnummer i rött tryck på vit botten. Den 20
mars 190 1 utk om en variant med svart R,

p en tidigast ki nda reket iketten finns pa et t brev stämpl at
Jonköping den 20.12 1894.
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Ett tjänsterekbre v till
Italien från april
1895, dvs några
månader efter
reketiketternas
införande i Sverige.
Brevet har både

« RP-stämpel och
reketikett samt har
reglementsenligt
försetts med vanliga
frimärken eftersom
tjänstefrimärkena var
avsedda för inrikes
bruk.

Ett rekbrev till
England från slutet
av december 1894,
då reketiketterna
började levereras
till postanstalterna.
Posten i Ystad hade
således inte fått
etiketterna ännu
och därför använt
R-stämpeln. En
särskild stämpel
"frimärkt af afsända-
ren" har använts för
att markera att
frimärkena sitter för
nära varandra.

vilka användes av utväxlingspostanstalterna
på rekförsändelser från sådana länder som
inre hade reketiketter (t ex England). I post-
verkets blanketttörteckningar användes be-
teckning en 60a för den förra och 606 för den
senare.

Nya varianter av 60a infördes 19 11- 13.
Etiker t ens perforering fick röda streck 19 11,
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19 12 användes beteckn ingen N:r istället för
N :o och frän 19 13 angavs löpnumret med
svart färg istället för röd.

Blanketter

De första inlämningsbevisen for rekom men-
derade brev infördes den 1 april 1850. De
fanns i två versioner, en för slutna och en för



öppna rekommenderade brev. Senare samma
är infö rdes särskilda blanketter för rekom-
menderade fribrev, dvs tjänstebrev. Denna
senare blankettyp avskaffades med utgången
av år 1870.

Deförsta inlämning sbevis en förrekförsin-
delservar istort format, ca 2 10x 170 mm. Från
och med 1872 trycktes de i ett betydligt
mindre format, ca 185x105 mm. N u tillhan-
dahölls de i häften och var num rerade och
försedda med kupong. Postkontorets namn
fanns tryckt pa blanketten.

Ar1894 inf6rdes efterhand nya blanketter
till inlämningsbevis för bäde rekommendera-
de och assurerade försändelser. Inlämnings-
postanstaltens namn var nu inte längre tryckt

pä blanketten. Kupong fanns inte längre för
blanketter som skulle användas på postkon-
tor eller av lantbrevbärare men fanns kvar på
sådana som användes vid poss tationer.

Nedan redovisas en förteckning över säda-
na postblanketter som kom tillanvändni ng i
samband med rekommendation. För varje
blankett anges dess officiella betecknin g, lik-
som det årtal då den förforsta gången redovisas
i postverket s blankettförteckning eller det
redigeringsdatum som fanns tryckt pä den
första versionen av blanketten .

Stämplar/handskriftsnoteringar

Från början skrevs noteringen rekomme nde-
ras för hand men frän och med var första

Blanketter använda i samband med rekbrev ären 1872- 1925

Blan-
kettnr Officiell beteckning

Första
redigeringsdatum

135
135
135
136
135a
135b

135

136

136
166
172
173

298
301
302

314

315

316

411

413

415

Quitto å inlemnadt rekommenderad! bre/
Quitto å inlemnadt rekommenderad försändelse
lnlemningsbevis rörande rekommenderad försändelse
Quitto å rek. försändelse som till landtbrefbärare aflemnats
lnlemningsbevis vid postkontor rörande rekommenderad försändelse
lnlemningsbevis vid poststation och ångbåtspostexpedition rörande
rekommenderad försändelse
lnlemningsbevis vid poststation och ångbåtspostexpedition rörande
rekommenderad försändelse
lnlemningsbevis rörande rekommenderad försändelse som
till lantbre fbärare aflämnats 1902
lnlemningsbevis vid lantbrefbäring rörande rekommenderad försändelse februari 1894
Avis  om ankommen rekommenderad försändelse december 1872
Avis rörande obeställbar värdeförsändelse maj 1894
Avis om inrikes assurerade eller rekommenderade
postförskottsförsändelser
Kuvert för värdeförsändelser som befinnas skadade
Avis rörande en assurerad eller rekommenderad försändelse
lnlemningsbevis rörande assurerade och rekommenderade
försändelser
Avis om ankomsten af en assurerad eller rekommenderade
försändelse
Avis om ankomsten af flere assurerade och rekommenderade
försändelser
Avis om förekomsten af värde- eller lösenförsändelse,
som ej kunnat beställas af brefbärare
lnlämningsbevis rörande rekommenderad eller assurerad
försändelse eller pastanvisning, utfärdad av lantbrevbärare af 1 :a klass augusti 1909
lnlämningsbevis rörande rekommenderad försändelse,
utfärdad av lantbrevbärare af 2:a klass
Avi om en rekommenderad eller assurerad, med postförskott
ej belagd brefförsändelse, som utsändts med lantbrefbärare

november 1872
18 januari 1878
maj 1902
1890
februari 1894

februari 1894

1907

maj 1894
juli 1901
september 1899

september 1899

januari 1900

januari 1900

januari 1900

augusti 1909

augusti 1909
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Ett rekommenderat
brev till Tyskland år
1866, da brevportot
uppgick till 40 öre
per 15 gram och
rekavgiften var
35 öre. Brevet har
försetts med stäm-
peln "r ecommende-
ras" inom ram.

Ett rekbrev till
Danmark ar 1886,
då rekavgiften var
18 öre och brevportot
10 öre. R-stämpeln
användes åren
1882- 1894 på både
inrikes och utrikes
brev.

1et , o
R e k o m.m.e n c' ,. , 

1 

:\ - • 

1

a ' a" a.. .,......... .

""2.  . -·;G I< r Ett rekbrev från 19 17
som  försetts med
rekstämpel istället för
reketikett. Skälet är
noterat överst på
brevet: "upphämtat
ur brevlada".
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poststadga som trädde i kraftden l januari
1873 skulle bade rek- och assbrev förses med
stämpeln "Warde". Denna värdestämpel fick
dock inte användas på rekbrev rill utlandet
utan i stället skulle en stämpel med texten
"Recommenderas anv ändas i dessa samman-
hang.

Stämpeln "Recommenderas" förekom-
mer med v ä stilyp er, dels i antikva och dels
i grotesk stil. Den infördes under andra hälf-
ten av 1860-taler och fck frän den I april
1879 användas även på inr ikes rekbrev fram
till dess at R-stämpel n infördes 1882. Värde-
stämpeln reserverades alltsa för assurerade
försändelser från detta datum.

Det visade sig emellertid bli omöjligt att
genomföra reformen med recommenderas-
stämpeln, eftersom det blev för mänga beställ-
ningar av denna stämpel för att man skulle
hinna med att gravera dem inom rimlig rid.
Därför återkallades de nya reglerna redan den
2 1 april, och värdestämpeln kom alltsä att

återigen användas fram rill 1882.
För rekbrev infö rdes den 11 oktober 1882

stämpeln "R under Sverige" i fyrkantsram.
Denna användes på både inr ikes och utrikes
rekförsändelser. Dess införande var ett resul-
tat av UPU-kongressens beslut i Paris 1878.
Då den infördes drogs stämpeln "Recom-
menderas" in. Rekstämpelns användning
upphörde gradvis sedan reketiket ten införts
vid ärsskiftet 1894- 95.

Det kan tilläggas att rekstämpeln fanns
kvar på posrkontoren fram rill andra hälften
av 1900-raler. Den användes bl a på rekom-
menderade PS-försändelser och r ekförsändel-
ser som äterfunnits i brevlädor.

Portosatser

När frimärkena infördes i vårt land 1855
uppgick den inrikes rekavgiften till 12 skilling
ban co. Den sänktes något vid myntretormens
genomförande på postområdet och blev 35
öre den 1.7 1858.Nya sänkningar skedde den
1.1 1867 (24 6re) och den 1.1 187 1 (18 6re).

Efter en tillfällig höjning rill 20 öre 1885
1904 sänktes rekavgiften till 15 6re 1905.
Den var sedan oförändrad till den 1. 7 1920 då
den höjdes rill 20 öre, ett belopp som förblev
of6rändrat fram till 1948.

Rekavgifterna till utlandet var under åren
före Yärldspostföreningens bildande nästan
lika varierande som brevportona. Efterhand
kom de emellertid att närma sig de inr ikes
avgifterna och från den 1.7 1875 var de
ident iska och lika stora till alla länder inom
UPU. Ett uniform t rektill ägg till alla icke-
UPU-länder infördes den 1.1 1887 (40 6re).

Från den 1.2 192 1 blev rekavgift erna till
utlandet högre än de inrikes. Skillnaderna
framgår av nedanstående tabell.

Avgifter för rekbrev ären 1855- 1925

Från Inrikes

1.7 55 12 sk bco
1.7 58 35 öre
1.1 67 24 öre
1.1 71 18 öre
1.7 75 18 öre
1.1 85 20 öre
1.1 87 20 öre
1.7 92 20 öre
1.7 05 15 öre
1.7 20 20 öre
1.2 21 20 öre
1.7 21 20 öre
1.10 25 20 öre

Utrikes

Varierande 11

18 öre
18 re
20/40 öre12

20 öre
15 öre
20 öre
30/20 öre'3
30 öre
20 öre

'  Under åren före UPU varierade rekavgifterna avsevärt
mellan brev till olika länder. Det vanhgaste var att rekavgiften
motsvarade ett enkelt brevporto men åtskilliga andra belopp
förekom. Här måste vi därför hänvisa till Billgren-Bjäringer-
Stone op cit.

12 40 öre till länder utom UPU.
"  30 öre till Damark och Norge.

Statistik

Antalet rekförsändelser, både inrikes och till
utlandet, anges i poststatistiken med endast
en siff eruppgift. I denna ingär, förutom brev,
även brevkort och trycksaker. Antaletrekom-
menderade brev kan därför inte anges exakt
men torde utgöra huvuddelen av samtliga.
Antalet rekförsändelser framgår av tabellen på
nästa sida.
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Antalet rekförsändelser ären 1864- 1925 (1 000-tal)"

Inrikes Utrikes Inrikes Utrikes

1864 414 22 1895 3 028 258
1865 439 17 1896 3 066 300
1866 464 25 1897 3 220 342
1867 550 34 1989 3 274 405
1868 594 38 1899 3477 402
1869 663 45 1900 3 738 391
1870 717 56 1901 3 791 398
1871 759 68 1902 3 722 402
1872 858 108 1903 3 844 453
1873 948 121 1904 3 845 441
1874 1175 162 1905 4 065 428
1875 1 439 180 1906 2 957 592
1876 1616 214 1907 3 267 561
1877 1 683 223 1908 4 438 562
1878 1 705 217 1909 4 443 589
1879 1 653 207 1910 4 754 561
1880 1720 227 1911 5 004 629
1881 1742 236 1912 5 212 674
1882 1 804 227 1913 5306 750
1883 1 833 237 1914 5660 681
1884 1 957 254 1915 6 119 898
1885 2 042 278 1916 7 263 925
1886 2 042 279 1917 8 734 925
1887 2 016 266 1918 10 960 707
1888 2 052 274 1919 9 509 1 046
1889 2 084 306 1920 8 901 1 363
1890 2 173 320 1921 7106 1 452
1891 2 230 337 1922 6 970 1 483
1892 2 281 362 1923 7214 1 269
1893 2 752 263 1924 7177 1174
1894 2 903 261 1925 Uppgifter saknas

''  Endast fullt frankerade forsändelser.

Assurans
Historik
Enligt en kun glig förordnin g av den 16 febr u -
ari 1849 infö rdes en särskild avgift for s k
öppen rekommendation. Förutom rekom -
mendat ionsavgift och brevporto skulle man
nu ocksa betala en assuransavgift. Beteck-

ningen ö ppen rekom mendation" bibehölls
i ll 1873, dä den ersattes av a ssuran s".

Reglementariska bestämmelser

Som tidigare päpekats infördes särskilda ku-
vert för rek- och assbrev är 1873. Kuvertet
hade en flik som medgav att endast två lack-
sigill behövde användas.

För assu rerade brev fanns rill en början

regeln att de skulle förses med fem lacksigiJI.

H ade uppräkning begärts, skulle det i mitt en
och de två övre vara avsändarens medan de två

nedre skulle vara postkontorets.
N är det särskilda värdekuvertet infö rdes

1873 räckte det med tvä sigill . O m avsända-
ren begärde uppräkning av innehåller i err
assurerat brev (för att faert kvitto över inne-
håller av posrkassören) skulle det ena av de två

sigillen vara postens, det andra avsändarens.

Från den 1 augusti 1892 skulle alla sigill vara
avsändarens.

Bestämmelser om hantering av en skadad
värdeförsändelse meddelades första gängen i

ett postcirkulär fränden 25 juni 1878. I nnan

försändelsen fick utlämnas till adressaten,

skulle den inneslutas i ett nytt kuvert som
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Ett inlämningsbevis
till ett assurerat

fribrev från år 1854.
Beviset avser ett brev

med 45 Jods vikt
(= cirka 600 gram)
med assurans av

1 353: 17 riksdaler.

är do g  hit inl enna dt och skat! und er / --- recom-

a «mo» « « t o o a / / 4or"%
· 4.,$2%59· or«« ,
den v -- _185 $1  "--

försågs med adress, försegling, anreckn ing om
rek eller ass samt notering om art försändelsen
ankommir i skadar skick. D enna note ring

skulle bestyrkas med namnund erskrift av
posccjänscemannen. Så smån ingom införde
Postverket särs kilda kuver (b lankett nr 298)

i olika storlekar, i vilka sådana försändelser
skulle innesluras.

Värdebrev som upphämtats ur brevlåda
vidarebefordrades till adressaten om dee var
fulle frankerar. Var försändelsen oi llräckligt
frankerad skulle den mot lösen utlämnas till

lnler  inag

9
Ett av posten år

1901 utgivet kuvert
(blankett nr 298)

som var avsett för
skadade värdeför-

sände/ser. Från
år 19 12 skulle det

också användas för
att vidarebefordra

lösenbelagda
värdeförsände/ser.
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adressaten om det rörde sig om en lokal
försändelse. An nars skulle den skickas rill
postens reklamarionskonror.

O m en värdeförsändelse hade en överkor-
sad notering om rekommendation eller assu-
rans återsändes den rill avsändaren om den var
adresserad till utlandet. För inri kes försändel-
ser gällde arr de vidarebefordrades till adressa-
ten under rekom mendarion eller assurans och
mottagaren fick betala lösen med felande
belopp. l postre glemente t 19 12 (ikraft den 1
november) föreskrevs att en sådan försändelse
skulle vidarebefordras i det särskilda kuvert
som posten använde för att vidarebefordra
skadade värdeförsändelser.

Stämplar/handskriftsnoteringar

I och med att vår första posrsradga trädde i
kraft den 1 januari 1873 skulle bade rek- och
assbrev förses med stämp eln "W arde".

Värdestämpelns användning på assurera-
de brev fortsatte till år 1907, då den första
assetiketten infördes efter beslut vid UPU-
kongressen i Rom. Den kom dock rill an-
vändning på sådana inrikes assurerade post-
saksförsändelser, vilka inre krävde något in-
lämningsbevis. Den drogs sedan in enligt en
ny bestämmelse i postreglemente t, vilk et
trädde i kraft den 1 november 19 12. Skälet

var at t det nu utkomm it särskilda tryckta
värdekuvert för PS-ändamäl. Stämplarna
skulle levereras in till persedelförrådet efter
detta datum men användning fram rill våren
19 13 har dokumenterats på inrikes ass brev (se
bild).

På assbrev rill utlandet skulle posttj än-
sremannen ange brevets vikt i gram. Dess-
utom skulle noteras "V aleurs declare
de . . . francs . . . centimes".

Etiketter

Den allra första assetiketten var den försöks-
etikett som omtalas i ett postcirkulär frän den
29 maj 1874. Denna etikett var violett och är
kind i endast nägra fä exemplar, dock ej pa
brev utan på adresskort i l l paket.

Den första V-etiketten frän1907 (blan ket
26), som var gul med svart text, skulle anv än-
das på alla slag av assurerade brev, även for
vissa inrikes och alla urrikes PS-försändelser.
I övrigt framgär vilka blanketter som använ-
des i samband med assbrev av följande upp-
ställning. Liksom tidigare anges första redige-
ringsdarum eller (om detta ej är känt) årtalet
nät postverkets blankettförte ckning kom ut.

Blanketter

De under rekbrevsavsnittet redovisade förhäl-
landen när det gäller inlämningsbevis har

Ett assbrev från 19 13
som försetts med
värdestämpel istället
för assetikett fastän
stämpel formellt
drogs in 19 12.
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Ett assurerat brev
till Rom i november
1907. Assetiketten
utkom den 1 oktober
1907 och skulle till
en början endast
användas på brev
och på paketadress-
kort först 19 12.
Portot uppgick till
20 öre plus rekom-
mendationsavgift
15 öre samt assu-
ransavgift 19 x 18
öre ( 18 öre per
2 16 kr) .

ocksa giltighet för assbre v (bre v med öppen
rekommendation).

Portosatser

Inrikes assbre v (dvs öppen rekom mendation)
hade till en början en avgift pa 16 skilling
banco, är 1858 ändrad till 50 6re , rill vilken

kom en extra avgift på I skilling (2 öre) per

I00 riksdaler. D en förra erlades med frimä r-
ken och den senare betalades kontan t. Den I
januari 187 1 infördes en enhetlig avgift på 50
öre, vilken gällde upp till I 000 rd r; först
därutöver tillkom 2 öre per I 00 rdr.

For assbrev till utlandet erlades till en bör-
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Blanketter använda i samband med assbrev ären 1872- 1925

Blan-
kettnr Officiell beteckning

Första
redigeringsdatum

134a
134b
134a
134b
134b
134
167
172
173
298
301
302
314
315
316

411

413

415

Quittoa inlemnad assurerad försändelse vid fullständig postanstalt
Quittoa inlemnad assurerad försändelse vid poststation
lnlemningsbevis vid postkontor rörande assurerad försändelse
Quitto a inlemna d assurerad postförsändelse
lnlemningsbevis vid poststation rörande assurerad försändelse
lnlemningsbevis vid poststation rörande assurerad försändelse
Avis om ankommen assurerad försändelse
Avis rörande obeställbar värdeförsändelse
Avis om inrikes assurerade eller rekommenderade postförskottsförsändelser
Kuvert för värdeförsändelser som befinnas skadade
Avis rörande en assurerad eller rekommenderad försändelse
lnlemningsbevis rörande assurerade och rekommenderade försändelser
Avis om ankomsten af en assurerad eller rekommenderad försändelse
Avis om ankomsten af flere assurerade och rekommenderade försändelser
Avis om förekomsten af värde- eller lösenförsändelse, som ej
kunnat beställas af brefbärare
lnlämningsbevis rörande rekommenderad eller assurerad försändelse
eller pastanvisning, utfärdad av lantbrevbärare af 1 :a klass
lnlämningsbevis rörande rekommenderad försändelse, utfärdad av
lantbrevbärare af 2:a klass
Avi om en rekommenderad eller assurerad, med postförskott ej belagd
brefförsändelse, som utsändts med lantbrefbärare

december 1879
18 januari 1878
maj 1902
december 1872
maj 1902
1907
december 1872
maj 1894
maj 1894
juli 1901
september 1899
september 1899
januari 1900
januari 1900

januari 1900

augusti 1909

augusti 1909

1 augusti 1909

jan endast portot rill gränsen. D er uppgick rill
brevporto samt en assavgift av 16 skilling
banco elle r 50 öre. D et var endast möjligt att
skicka sådana försändelser rill D anmark,
N orge och T yskland"f oreär 1867. D etta är
tillkom Ryssland (inklusive Finland) enligt

uppgift i 1867 4rs"T a a för utrikes brefväx-
lingen". D et kan dock note rats att ett assbrev

till Finland är känt frän 1858 men det fanns

inga portouppgifter i portotaxorn a före 1867.
Så småningom (i varje fall frän 1858)

kunde assbrev till D anmark sändas anti ngen

Ett assurerat brev till
Danmark från januari
1885. Brevportot
uppgick till 12 öre
per 15 gram,
rekavgiften var
18 öre och assavgif-
ten  7  x 8 öre (8 öre
per 144 kr) . Som
synes är portot,
98 öre, uträknat
på brevet.

Dock ant yds möj ligheten at t breven kunde befo rdrastill omra denbortom Hamb urg men att de i sa
fall endast kunde frankeras till Hamburg mot erläggande av bade Svenska och danska avgifter.
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Ett tidigt assurerat
brev till Lubeck ar
1864. Brevet är av

-  2 :a viktklassen och
har frankerats med
2 x 23 öre, dvs 46
öre, plus 50 öre i
rekavgift. Portot är
enhetsportot för
assurerade brev till
utlandet och gäller
endast till gränsen
(mottagaren fick
betala resterande
belopp) .

Avgifter för utrikes assurerade brev ären 1879- 1925

Från Rektillägg Asstillägg

Danmark/Norge" övr Europa Utomeuropa

1.4 79 18 öre 8 öre per 144 kr 18- 25 öre per 200 fr 29- 36 öre per 200 fr
1.4 86 18 öre 8 öre per 150 kr 18- 25 öre per 200 fr 29- 36 öre per 200 fr
1.1 87 20 öre 8 öre per 150 kr 18- 25 öre per 200 fr 29- 36 öre per 200 fr
1.7 92 20 öre 8 öre per 250 kr 18- 25 öre per 300 fr 29- 36 öre per 300 fr
1.7 05 15 öre 8 öre per 250 kr 18- 25 öre per 300 fr 29- 36 öre per 300 fr
1.10 07 15 öre 8 öre per 250 kr 11- 29 öre per 300 fr 22- 50 öre per 300 fr
1.7 20 20 öre 8 öre per 250 kr 11- 29 r e per 300 fr 22- 50 öre per 300 fr
1.2 21 20/30 öre" 8 öre per 250 kr 11- 29 öre per 300 fr 22- 50 öre per 300 fr
1.7 21 30 öre 8 öre per 250 kr 11- 29 öre per 300 fr 22- 50 öre per 300 fr
1.8 24 30 öre 10 öre per 300 kr 8- 24 öre per 300 fr 24- 36 öre per 300 fr
1.10 25 20 öre 10 öre per 300 kr 10 öre per 300 fr 10 öre per 300 fr

Avgifter för inrikes assurerade brev
ären 1855- 1925

Från

1.7 55 16 sk bco + 1 sk bco per 100 rdr
1. 7 58 50 öre +2 öre pr 100 rdr
1.1 71 50 öre (- 1 000 rdr) + 2 öre per 100 rdr

därutöver
1.1 83 30 öre (- 500 kr)

50 r e (500- 1 000 kr)
50 öre + 2 öre per 100 kr (1 000- 5 000 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)

1.7 19 30 öre (- 500 kr)
50 öre (500- 1 000 kr)
50 öre + 10 öre per 500 kr
(1 000- 100 000 kr)
2 030 öre + 10 öre per 1 000 kr
( över 100 000 kr)

ofrankerade, frankerade till gränsen eller fran-
kerade rill destinationsorten. Frankering rill

gränsen innebar 9 öre per 15 gram, svensk

assavgift (2 öre per I 00 rdr) och rekavgifr 15
öre. För betalning till destinationsorten till -
kom de danska avgifterna: 12 öre per 15 gram

plus assavgift enligt den danska pakettaxan .
T ill övriga länder noteras i taxan att assbreven

skulle vara frankerade rill gränsen med 23 öre
per lod, senare I4 öre per l gram, i brevpor-
to, rekavgift 50 öre , varill kom "före skrifv en

assuranceafgif". D en senare angavs inre.

Världspostfö renin gens bild and e medför-

de inte någon förändring när det gällde de
assurerade försändelserna. Först pa postko n-
gressen i Paris 1878 (beslute t ikraft den I april
1879) införd es enhe tliga regler pa detta om-

Ä ven Fi nland fran den I juni 1922
30 oretill Danmark/Norge: 20 ore till övriga
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räde; föruto m brevporto och rekavgift skull e

en särskild assu ransavgift pa 25 centime s (i
Sverige 18 öre) per 200 francs (=144 kr)
erläggas. T ill länder som gränsade rill varand ra

var assavgiften IO centi mes, dvs 8 öre . För
Sveriges del innebar det D anm ark och N orge.

D essutom kunde det tillkom m a IO centi m es

for sjöassur ans rill länder u tom Europa, vilket

i Sverige m ed förde att avgift en varierade

mellan 29 och 36 öre per 144  kr.
Avgifterna för assurerade brev framgår av

tabellerna på föregående sida.

Statistik
An talet assbrev, både inr ikes och rill utlandet,

är noggran t angivna i poststatistiken . Alla

assbrev räknades under hela året och finns

därför redovisade ner tillden enskil da försän-

delsen . Aren 1864 och 1865 finn s endast en

uppskattad uppgi ft om försändelserna till
utlandet .

Som redan nämnts i brevavsn ittet är de

u trikes fö rsändelserna extra noga redovisade

rill varje U PU -land frän 1887 och framåt.

U ppgifter om ankom na assbrev saknas em el-

lerri d under tiden 1893- 1910.

Postförskott
Historik
M öjligheten att begära postförsko tt pä inri kes

brev in fördes samtid igt m ed postanvis ningar ,

nämligen den 1 augusti 1866. Till arr börja

m ed var det inte m öjligt art begära postför-

skott på övriga försändelseslag m en detta b lev

Antalet assbrev ären 1864- 1925

Inrikes Utrikes Inrikes Utrikes
(1 000 tal) (exakt antal) (1 000 tal) (exakt antal)

1864 130 4 000 1895 1 444 17 268
1865 138 3 000 1896 1 549 18 776
1866 146 4 822 1897 1 614 20 232
1867 143 4 259 1898 1 563 19 205
1868 144 4 304 1899 1 618 19 315
1869 129 4 342 1900 1 710 20 283
1870 123 4 257 1901 1 788 20 893
1871 164 5 293 1902 1 888 20 791
1872 182 6 199 1903 2 028 21 667
1873 250 10 278 1904 2 166 21 792
1874 341 9 941 1905 2 351 20 553
1875 380 9 100 1906 826 19 928
1876 437 12 134 1907 859 20 672
1877 452 11 723 1908 870 19 679
1878 481 11 719 1909 827 21 900
1879 470 10 765 1910 764 27 652
1880 527 12 296 1911 748 29 730
1881 547 11 944 1912 739 30 558
1882 594 12 750 1913 723 30 695
1883 663 13 273 1914 711 31 918
1884 752 13 004 1915 693 32 794
1885 850 13 776 1916 797 53 594
1886 892 13 898 1917 901 62 099
1887 917 14 348 1918 992 40 743
1888 968 24 060 1919 945 45 717
1889 1 038 15 134 1920 863 66 308
1890 1 092 16 004 1921 793 75 665
1891 1 175 16 690 1922 718 95 783
1892 1 266 17 422 1923 766 129 057
1893 1 379 16 758 1924 723 85 165
1894 1 473 16 419 1925 682 62 181
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Ett inrikes postför-
skottsbrev från år
1886. Brevportot var
20 öre och postför-
skottsavgiften var
30 öre (mellan 50
och 100 kr) .

m öjligt efterhand (paket 1.7 69, trycksaker

1.7 8 1 0ch brevkort 1.7 92).

Även rill D an mark och N orge blev det

möjligt art begära postförskot t frän den I
augusti 1866 . T yskland blev det första icke-

nordiska land till vilket postförsko tt kun de

begäras ( I apri l 69).

D ärefter d röjde det till den I jul i 1892,

innan det b lev m öjligt arr begära postfö rskott

till fler länder. D er var U PU -kongressen i

W ien 189 1 som beslöt om nya regler för

utväxling av postförsko tt. Bl a in fördes en

maxim igräns på 500 francs, vilker i Sverige

översatt es m ed 360 kr. Dessuto m kunde post-

fö rskott inte begäras på vanliga b rev uran bara

på rek- och assbrev och endast till Belgien,

Iralien, Rum änien , Schweiz, T yskland och

Ö srerrike. T ill U ngern var der endasr m öj ligt

på rekbrev och rill Egypren på assbrev.

M aximigränsen för postför s kott ändra des

vid UPU -kongressen i W ash ington 1897 rill

1 000 francs eller 720 kr.  I Sverig e trädde

den na besrämmelse i kraft den 1 januari 1899 .

För inr ikes posrforskorr var maximigrän-

serna desamma so m for posranvisn ingar:

1.8 1866

1.3 1867
1.1 1877

1.1 1 1899
1.11 1909

80 rd r
I00 rd r

100 kr

500 kr
1 000 kr

Reglementariska bestämmelser
U nder de första ären frimärk tes inrikes post-

förskottsbrev med van ligt brevporto, dvs 12

öre. Avgiften fö r postförskott erlades kontant

fram rill den 3 1 jun i 1870 och därefter med

frimärken , vilka äsatte s en s k reversal (blan-

kett nr 85). Frän och m ed den 20 januari 1883

placerades frimärken , motsvarande postfö r-

skorrsavgiften , på själva försändelsen .

O m en posrforskorrsförsändelse kom bort

ersatt e postverket avsändaren m ed posttör-

skorrsbelopper. Från den IOm aj 190 5 ersatt es

ett tö rsvunnet posttö rskott m ed samma be-

lopp som om försändelsen ej var it belagd med

post förskott . D er var följaktligen endasr för-

kom na rekom menderade eller assurerade

posttörsko ttsbrev som ersarres.

Liggerid för b rev m ed posttörskott variera-

de från 7 dagar rill en början , 14 dagar från

1873 och 15 dagar från 192 5. Sam m a rider

o-ällde for både i m ikes försändelser och sådanaO

som ankom m it frän utl andert.

M öjligheten arr begära nedsärm ing av

posrförskorrsbelopp på en till postbeford ran

avlämnad försän delse infördes den 1.10

1907. En sådan begäran gjordes med hjälp av

blankett n r 13 1 (in rikes) eller 36 (urike s), dvs

samma blankett som användes vid adr essför-

än dring eller återtagande av försändelse som

avlämnars till postbeford ran.
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Reversal till P ostförskott
i ett belopp af kronor öro ;

a= at .. zzrgpa. . an..
hir ed tolj er "Z..frdn med sdres

till och

i hvilken forsändelse b ifvit begi rdt et t postforskott of a nupptagna belopp.

l

Postanstalten i den 18

or anb er@rda po»tfor k ottsfors« d ole {2". "a. inl6st.

Postanstalten i den 18

(Blanket a 88 )
Ma 1a .

Reversal till postför-
skott (blankett nr 85)
som utkom 1877.
Fram till år 1883
redovisades post-
förskottsavgiften
med frimärken på
reversalet.

Etiketter

De första reguljära postfö rskottsetiketterna
infördes 1894 men redan 1874 inf ördes på
försök (enligt posrcirkulär från den 22 juni

187 4) gula försöksetike tter. Dessa har dock
ännu inre årerfunnirs på någon bevarad för-
sändelse.

D e olika etikettyp ern a som användes fram

+ill 1925 4r inte så många; deras beteckn ing
och införandedatum framgär av vidstäende
tabell.

152a Postförskott (röd)

152b Remboursement (röd)

111 Poscförskorr (orange)
(utan siffror)

I 12 Remboursemenr (orange) 1.1 0 1907
(med siffror)

124 Postförskott /Remboursement
(utan siffror) 16. 11 19 11

125 Postförskott /Rembo ursement
(med siffror) 16. 11 19 11

1.10 1894

I. 10 1894

I. 10 1907

Rekommenderat
postförskottsbrev till
Österrike 1895 med
den första versionen
av den internationel-
la postförskottsetiket-
ten vilken utkom den
1 oktober 1894.
Brevet är frankerat
med 40 öre: brevpor-
to 20 öre + rekavgift
20 öre (resterande
frimärken på
baksidan) .
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Blanketter

Under ären 1866 1925 forekomenhel del
blanketter som hade med postförs kott at t

göra. D e noteras i nedanstående tabell med
uppgi ft pä första redigering sdatum inom pa-

rante s eller om detta inre är känt - det år då
de för första gängen äterfinns i Postverket s

blan kettfört eckning ar.

Stämplar/handskriftsnoteringar

Postförskortsb elopper skulle anges överst pä
brevets framsida. På inr ikes brev angavs helt
enke lt "Postförskott begäres med kronor xx".
På brev rill utlandet angavs "Remb oursement
pour xx francs", utom till de nordiska länder-
na. Senare kunde man välja mellan adresslan-

dets spräk eller franska.

Blanketter använda i samband med postförskott ären 1866- 1925

Blan-
kettnr Otticiell beteckning

Första
redigeringsdatum

10
35
35

84
85
112
137
137a

137b
137a
137b
139a
139b
169a,b
172
173

398a,b
399

Internationell postanvisning
Avis de remboursement. Avis om postförskott
Avis de remboursement. Postförskottsreversal för
utvexlingspostanstalt
Avis om postförskott
Reversal å postförskott
Anmälan om utebliven försändelse (paket och brevpostförskott)
Quitto å inlemnadt postförskott
lnlemningsbevis vid postkontor rörande postförskottsförsändelse som
ej är assurerad eller rekommenderad
lnlemningsbevis vid poststation .
lnlemningsbevis vid postkontor rörande postföskottsförsändelse
lnlemningsbevis vid poststaion rörande postförskottsförsändelse
lnlemningsbevis vid postkontor rörande postanvisningsbelopp
lnlemningsbevis vid poststation rörande postanvisningsbelopp
Avis och inrikes postförskottsanvisning
Avis rörande obeställbar värdeförsändelse
Avis om inrikes postförskottsförsändelser, som äro assurerade eller
rekommenderade, samt om postförskottsförsändelser af alla slag från
utlandet, med undantag af paket som ej undergått slutlig tullbehandling
Adresskort till inrikes postförskott + Postförskottsanvisning
Dublettavi rörande inrikes postförskottsförsändelse

november 1872'8
1890

maj 1894
1890
maj 1877
1912
1890

maj 1894
maj 1894
december 1900
december 1900
maj 1902
maj 1902
maj 1894
maj 1894

maj 1894
juni 1909
juli 1909

" Användes med notering (eller stampel) "Remboursement" for att skicka tillb aka postforskottsbeloppet till avsändaren. Den första
postanvisningsb/anketten utkom den 1 j uli 1869. Den hade dock inget redigeringsdatum.

Ett assurerat brev
med postförskott från
1893. Vikten var 50
gram och brevportot
uppgick därför till 20
öre. Assuransavgit-
ten var 30 öre upp till
500 kr och postför-
skottsavgiften var
15 öre upp till 25 kr.
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Terde dtersdndas omejadressaten antrdffas tom10 da ar

Ett brev från 19 18 på
vilket begärts post-
förskott på inte
mindre än 882:30.
Brevportot var 12 öre
och högsta tillåtna
postförskottsbelopp
var 1 000 kr (avgift
65 öre) .

Internationell
postförskottsanvis-
ning till Danmark år
19 13. Den in ternatio-
nella pastanvisnings-
blanketten (nr 10)
har använts med
noteringen "Rem-
boursement" överst.
Postförskottsavgiften
var 10 öre och
postanvisningsavgif-
ten 18 öre (för 25-
36 kr) . Postförskotts-
beloppet har uppgått
til l 29 kr.

Beteckni ngen postförsko tt pä franska, dvs
Remboursement, angavs överse på den inter-
nacionella poscanvisning (blankerc IO), med
vilken de inkasserade pengarna (minus pose-

anvisningsportot och inkassering savgift en
(10 öre) översändes till avsändaren . Vid ensta-
ka större postanstalter användes en enrads-

stämpel med denna text.
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Portosatser

Portot för att skicka ett postfö rskottsbre v
uppgick för inr ikes försändelser rill brevportot
plus en postförskotts avgift. D enna var under
hela den studerade perioden densamma som

postan visningsport ot. Anledn ingen var för-
stäs att postförskotts avgiften skulle täcka kost-
naden för att skicka de inkasserade pengarna
rill avsändaren av posttörskott sbrevet .

Förpostförskottsbrev t ill ul andet behövde
avsändaren inte betala nägon postfö rskottsav-

gift uran endast brevporto. T ill detta kom
dock i normalfallet ocksä rekavgift, eftersom
man inre kunde begära postförskott på vanli-
ga brev rill andra länder än D anmark och

N orge. Från den I juli 1921 införd es en extra
posrförskorrsavgift på IO öre till utomno rdis-
ka länder.

D etaljerade uppgifter om portosatserna
för postanvisningar återfinns i Postryttar en
1992;den int resserade läsaren hänvisas rill sid
112- 115.

Statistik

D e första åren för posrförskorrsbreven noteras
syn nerlig en fäförsändelser. D etta gäller speci-
ellt försändelserna rill utlandet, vilka inre för-

rin 1873 översteg 100 stycken. U nder det

första årets fem månader skickades endast två
stycken postförskott sbre v till utlandet! I öv-

rig framgär antalet postförsko ttsförsindelser
av tabellen på nästa sida.

Inkassering
Inkassering innebar att b revbäraren kom hem
med ett rekommenderar brev som mottaga-
ren fick lösa ur med dee belopp som avsända-
ren begärde. Brevet innehöll fakturo r, kvit-
ton, skuldförbindelser, växlar o dyl. M an kan
säga an det var frågan om en sm idigare form
av postftörskott som underlätta de för motta-

garen att betala sina skulder.

Historik

Inkasseringsrjänsren in fördes i Sverige 1880,
då vi slöt separatavtal med Frankr ike. Även

Algeriet om fattades av avtalet som trädde i
kraft den 1 december detta år.

Efter några år blev dee möjligt att begära
inkassering av fakturor och liknande även i
några andra länder som en följd av U PU-

kongressen i Wi en 189 1. D etta avtal trädde i
kraft den 1 januari 1893 och gällde rill en
början T yskland, Belgien, Frankrike och

N ederländerna men hade redan efter något år
vidgats rill Egypten, Italien, Luxemburg,

STATENS HANDELSKOMMISSION
Stec lho limn

n. 4 #. (re#)
C

Rekommenderat
tj änstebrev med
postförskott till
Danmark 1918.
Brevet är som sig bör
frankerat som ett
rekbrev. De två
postförskottsetiketter-
na med samma
nummer användes
så att den ena sattes
på postförskotts-
adresskortet (blankett

j 398) och den andra
på brevet.
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Antalet postförskottsbrev ären 1866- 1925

Inrikes Utrikes Inrikes Utrikes
(1 000 tal) (exakt antal) (1 000 tal) (exakt antal)

1866 0,327 2 1896 364 7 332
1867 0,575 7 1897 364 7 569
1868 0,759 13 1898 382 7 246
1869 0,943 27 1899 435 6 873
1870 1,058 55 1900 474 8 245
1871 1,123 94 1901 534 8 587
1872 1,151 98 1902 589 9 412
1873 2,573 1 69119 1903 645 10 054
1874 10 2 962 1904 693 24 462
1875 12 4 127 1905 827 19 450
1876 15 513 1906 958 30 645
1877 14 709 1907 1 051 20 433
1878 30 973 1908 1 156 12 261
1879 41 956 1909 1 212 15 041
1880 53 1 190 1910 1 367 16 108
1881 75 1 899 1911 1 588 18 022
1882 92 3 064 1912 1 761 25 758
1883 111 4 267 1913 1 933 57 316
1884 136 4 863 1914 2 180 23 135
1885 164 4 818 1915 2 000 11 490
1886 190 5 867 1916 2 246 12 551
1887 138 2 476 1917 2 897 15 994
1888 146 1 987 1918 3 969 17 496
1889 160 1 967 1919 4 168 26 509
1890 184 2 026 1920 3 561 39 482
1891 226 2 342 1921 4 144 51 954
1892 251 1 788 1922 4 258 104 525
1893 277 2 256 1923 4 483 78 280
1894 336 4 145 1924 4 780 50 446
1895 347 6 856 1925 6 244 112 625

' Inklusive paket 1873--75.

N orge, Rumänien, Schweiz och Ö sterrike-
U ngern.

Enligt avtaler med Frankrike var dert max-
imala belopp som fick inkasseras 360 kr eller
500 francs. Enligt Wi enfo rdrager blev det
I 000 francs eller 720 kr.

I den inrikes posturafi ken infördes tjänsten
inkassering med början den I novem ber
1909. M axim ibelopp et var 1 000 kr.

Reglementariska bestämmelser
Som inledningsvis näm nt s bars inkasserings-
brevet - som alltid skulle vara rekommende-
rat - ut av en brevbärare. O m adressaten inte
var an träffbar ( eller om vederbörande vägrade

att lösa ut inkasseringsbrevet) tog brevbäraren

försändelsen tillbaka till postkontoret. D är
fanns brevet tillgängligt för inlösen i 24 tim-
mar (från 1893 i 7 dagar) och om det inte blev
inlöst ätersändes det till avsändningspostan -
stalten .

D er inkasserade beloppet ätersändes till en
utrikes avsändare med en internationell post-
anvisning (blankett nr 10), på vilken post-

tjänstemanne n noterade order "Recouvre-
menr", det franska ordet för inkassering. Un -
dantagsvis förekommer ocksä en stämpel med

denna text. D er belopp som skickades var re-
ducerat med avgiften för postanvisningen och

en inkasseringsavgift (se nedan und er avgif-
ter) . För inr ikes inkasseringar användes en s k
inkasseringspostanvisning (blankett nr 403).
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lnkasseringsbrev till
Norge 1894, det år
då det utfördes 119
svenska inkassering-
ar i utlandet. Brevet
är den första versio-
nen av blankett nr
263 som började
användas den 1
j anuari 1893.

e s ie '
6 5 » o
INTERNA

MANDAT E
l d l belopp at

• · - · ========·med si!fror - rtdubs !

J fl.tloPJ)f'ta.fmart , francs o.  , . • · • td bokstl.fn r.
U s IUUl.ls u.toa:u11•':-::Eain , Lu.

att beta' s tun _(} , _)t,
payable  d M s- \. - :A-A

. - »-.-.-lo
Adressatens bostad : \ _
Adr, SM dJ, dr lt iluwurt:

0 2.Utt för
.:  t 8 011poar

i +]vd o tsningsn r! Datum iA!
1 ? [Na uero d'm is- Date d'eaiss ion

i: i IW« I 1= ::is;::=:::;::=::===1{] _/f 98_19 t s -Mu
@El na.a rr 1o. y a-ssa5sagis#ii0s i s # kssa

(Augusti 1907.) Signature de ar t qui a dress mandat.

•

lnkasseringspostan-
visning till Tyskland
år 1910. Postanvis-
ningsportot var
36 öre {18 öre per
36 kr), vartill kom
inkasseringsa vgiften,
10 öre. Den interna-
tionella postanvis-
ningsblanketten
(nr 10) användes
med notering eller
stämpel "Recouvre-
ment" överst på
blanketten.

Blanketter
U nder de år som vi har studerar i detta sam-

manhang förekom mycket fa blankerryper i
anslutning rill inkasseringsrjänsren. D er rörde
sig om san1manlagr sju stycken (bortsett från

den internationella posranvisningen). De
som utkom rill den I januari 1893 har alla

red igeringsdarum december 1892 medan de
inrikes har datum juli 1909, fastän de skulle
användas först den I november:
262 Borderau des valeurs arecouvrer. För-

teckn ing öfver inkasseringshandlingar
263 Valeurs arecouvrer. Kuvert rill inkasse-

ringsförsändelse
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264 Borderau aenvoyer au deposant. Liqvi-
dationsförteckning at tillsändas afsändaren
265 Valeurs non recouvrees. Kuvert till oin-
lösta värdehandlingar
40 1 Inkasseringsförteckn ing
402 Kuvert för rekommenderat inkas sse-
ringsbrev
403 Inrikes inkasseringsposranvisning

Avgifter

Inka sseringsavgifterna varierade en del under
tidernas lopp. Enligt avtalet med Frankrike
rörde det sig om 10 öre per 20 kr, dock
maximerar rill 40 öre. Den internationella
inkasseringsavgiften var enligt UPU -fördra-
ger 10 öre, oavsett belopp, fram rill den 1 juli
192 1, 25 6re rill den 1 oktober 1922 och 20
öre till den 1 juli 1940.

Inr ikes var det fråga om 10 öre (upp ill 50
kr), 20 öre (mellan 50 och 100 kr), 30 6re

(mellan 100 och 500 kr) och 40 öre däröver.
Samma avgifter gällde ända fram  i ll  1966 dä
tjänsten inkassering upphörde.

Under tiden 1.71921--30.6 1930 fanns en
särskild avgift för inkasseringar som inte kun-
nat uttö ras. Den uppgick rill 15 öre.

Portot för inkasseringsbrever uppgick rill
err enkelt rekporto , bäde i den ut rikes och den
inrikes postutväxling en. T ill Frankrike kosta-
de inkasseringsbrever endast 18 öre i porto
under ären 1880 1892.

Statistik

Inkasseringsrörelsen fick aldrig någon större
omfattning under den studerade tidsperio-
den. I den utrikes rörelsen utfördes som mest
6- 7 000 ul ändska ink asseringar i Sverige
(19 12- 13). FränSverige sändes som mest ca
300 inkasseringar till utlandet och antalet
understeg ofta 100. T ill Frankrike sändes bara
något eller några tiotal inkasseringarperår och
vi utförde som mest 3004 00 franska inkas-
seringar per år 1880- 1892.

Antalet inr ikes inkasseringar var som mest
cirka 17 000 under perioden 1909--1925.

Expressutdelning
Historik

M öjlighet att begära expressutdelning av brev
nämns första gången i postens cirkulär år
1864. Detta år slöt Sverige e t t postfördrag

Afsändare.
(Namn och fullständig postad ress an gifvas.)

- ·: :( :-- >--:.--::. --- .[R, -r [ $>
Nr 2425

. 3 ' .
Rekommenderas 19

6
in.kassering. 191,

Ba nkert nr 402.
hut 19o9)

Postkontoret. .. _,

3 a h . D.. Inrikes inkasserings-
brev från år 1913.
Blankett nr 402 har
redigeringsdatum j uli
1909, trots att inrikes
inkasseringstj änst
infördes först den
1 november.
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Inrikes rekommende-
rat expressbrev från
1886. Brevportot var

10 öre, rekavgiften
20 och expressavgif-

ten 18 öre. Ordet
express har regle-

mentsenligt strukits
under med blåkrita.

med Preussen vilket trädde i kraft den I
oktober samma år. Expressutdelning kunde
begäras för vanliga brev, rekbrev och assbrev.
Avgiften var 27 öre som den I apri l 1869
sänkte s till 25 6re.

T ill D anmark kunde man skicka brev med

expressutdelning från den 1 juli 1869 för en
tilläggsavgift av 25 6re, en avgift som s änkte s
den 1 januari 1874 till 20 öre. D en I april
1879 blev det N orges tur (avgift 20 öre) men

sedan d röjde det ända rill den 1 maj 19 13
innan det blev möjligt arr skicka expressbrev
rill ytterligare ett 20-ral länder.

Expressavgiften skulle rill en början erläg-

gas kontant och först från den 1 april 1879
med frimärken.

Inr ikes infördes möjligheten att begära
expressutdelning av brev (även rek- och ass-

brev) den 1 januari 1873. Avgiften var 18 öre
och den erlades med frimärken. D en 1 juli
1887 steg den rill 20 öre, ett belopp som blev
oförändrat rill den 1 juli 192 1.

Reglementariska bestämmelser

Redan tidigt angavs i reglementet att express-
försändelser skulle tillställas mottagaren med

särskilt bud sä snabbr som möjligt efter an-
komsten . Frän 1872 ärs poststadga - i kraft

Inrikes expressbrev
av 2:a viktklassen

från 1885. Brevportot
var 2 x 10 öre och

expressavgiften
18 öre.

- • a .
• g. 'o

'·  .±o ;
. { $8 %
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den 1 januari 1873 - angavs att någon särskild
brevbäraravgift inre behövde erläggas.

I 1899 ärs poststadga som gällde från den
1 decem ber meddelas för första gången att
endast ett försök skulle göras att dela ur en
expressförsändelse. Var ad ressaten inre an-
träftbar skulle försändelsen inre längre vara att

betrakta som en expressförsändelse. D etsam-
ma gällde om adressaten begärt eftersändning
av smn post.

Expressförsändelser delades ut under hela

dagen: en precisering finns i 1899 4rs allmän-
na poststadga till mellan kl 8 och 20, utom i
storstäderna där riden angavs rill kl 7- 2 l .

Var en inr ikes expressförsändelse otill räck-
ligt frankerad skulle beteckn ingen express
strykas över och försändelsen behandlas som
en vanlig försändelse. Kom försändelsen från
utlandet skulle den däremot behandlas som
om den var fullständigt frankerad och således
heller inte lösenbeläggas.

Slutligen kan noteras att en expressförsän-
delse som inre kunnat utdelas som sådan
skulle förses med en notering om orsaken
härt ill pä baksidan.

Etiketter

I Sverige infördes expressetiketter den 16
december 19 11. De skulle användas på både
inr ikes och utrikes försändelser. Även express-
försändelser frän utlandet vilka saknade eti-
kett skulle vid utväxlingspostanstalten förses
med en svensk expressetikett.

Etiketterna tillv erkades i ark om 10 etiket-
ter. Ett ark bestod av fem rader med tvä

et iketter i bredd ; det hade rakskuren höger-
marginal och perforerad vänstermarginal; det
var dessutom rakskuret både upptill och ner-
till, varfö r de första expressetik etterna finns
2-, 3- eller 4-sidigt perforera de.

U nder riden fram rill mitten av 20-ralet
finns fyra huvudtyp er av expressetiketter.
D en första versionen är av tunt mörkrött

papper med svan tryck. Senare versioner är

rosa eller ljusröda. D eolika typerna framgär av
katalogen Facit Postal 1993 sid 55.

Stämplar/handskriftsnoteringar

N ägra poststämpl ar med texten Express är

inre dokumenterade från riden fore 1925.
D äremot förekommer det handskriftsnote-
ringar med svart bläck, röd- och/eller bläkrita.
D e senare färgerna användes för understryk-
n ing av ordet express.

l postförd raget med Preussen frän 1864
angavs att avsändaren skulle skriva "Fortskaf-

fas med express" på brevet och att denna
noteringen skulle understrykas med rött eller

blått . Även för inr ikes brev finns en liknande
bestämmelse frän 1873.

I brevpostre glemen tet frän den 1 april
1900 angavs att ordet Express skulle strykas

under med bläkrita av den posttj änsteman
som tog emot försändelsen.

Portosatser

T illäggsavgiften för inrikes expressbrev upp-
gick rill 18 öre åren 1873- 1887. D en I juli
1887 höjdes den till 20 öre, ett belopp som
först den 1 juli 192 1 förändrades och dä ill 50
öre. D en sänktes den 1 oktob er 1925 till 30
öre.

Avgifterna rill D anmark och N orge var

samma som de inr ikes under ären 1874
192 1. Den I febru ari deta är höjdes avgiften
i ll 50 6re och förblev oförändrad fram rill den
I juli 1930.

D e ut rikes tilläggsavgifterna var under en

lång följd av är 25 6re per brev. D en 1 februari
192 1 steg de till hela 80 öre för att reduceras
i ll 60 öre den 1 oktober 1922 och till 50 ore

den I okto ber 1925.

Statistik

Expressförsändelser rill utlandet tillhör våra
mera ovanliga försändelsekategorier. D en

svenska statistiken har uppgifter om express-
försändelser från är 1876 och framåt; det sista
äret dä dessa uppgifter presenteras är 1922.
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D e första ären uppgi ck antal et försändelser till
utlandet till ett hund ratal ärligen och först är
1894 passerades antalet 1000-gränsen. Sedan
dröjde det till 19 13 inn an 10 000-grän sen
passerades men redan 19 15 hade 100 000-

gränsen passerats. Un der första världskriget
höll sig siftrorna stadigvarande över denna
nivä för att sedan mer än halveras de första
ären pa 20-al et.

Inrikes expressförsändelser uppgick under
statistikens första är till ert par tusen och först

är 1897 läg antal et stadigvarand e över 10 000.
Liksom for de utrikes expressbreven nåddes
rekordn oter ingar under första världskriget
(som mest cirka 440 000).

Inn an den fullständiga siffertabellen pre-
senteras ska poängteras att siffrorna omfattar
samtl iga försänd elseslag, alltsä även brevkort,
trycksaker, paket och postanvisningar. Man
kan dock förmoda att antalet brev utgor
merparten, i varje fall i beaktande av antalet

bevarade försändelser från åren i fråga.

Luftpost
Un der 1920-talets första fem är inrätta des en
del flyglinj er, bade inri kes och till utland et,

vilka möjliggjorde snabbare postbeford ran .
D en första luftpostlinjen var M almö- W ar-
nemunde-Berlin som fungerade und er tiden

den 12.8- 16. 10 1920. Den 15 seprember
tillkom linjen M almö-Köpenhamn-H am -

burg-Bremen-Amsterdam-Lond on. U ngefär
samtidigt (den I8 augusti) utkom de särskilda

luftpostfrimärkena och en speciell luftpo steti -
kett (den 12 augusti).

Avgifterna för luftpostbefordran till Tysk-
land och Schweiz uppgick till 20 öre for brev
(per 20 gram), 10 öre for brevkort och 50 6re

för trycksaker (per 50 gram ), varti ll kom
ord inarie portot. Luftp ostilli ggen pä rutten
M almö- London redovisas på nästa sida.

Luftpostfrimärkena var avsedda for luft-

postt illägg et, varför ett reglementsenligt brev
bör vara fran kerat med vanliga frimärken for

brevportot och luftpostfri märken för luft-

Antalet expressförsändelser ären 1866--1925

År Inrikes Utrikes År Inrikes Utrikes

1876 1 826 104 1900 19 400 1 739
1877 2 106 234 1901 26 033 1 724
1878 2 780 78 1902 30 0001 2 084
1879 2 258 234 1903 33 655 1 885
1880 3 042 78 1904 35 315 2 814
1881 4 056 234 1905 36 943 3 658
1882 3 952 260 1906 45 067 3 416
1883 8 241 728 1907 59 379 4 330
1884 7 990 546 1908 59 321 5 212
1885 8 164 702 1909 64 344 4 915
1886 7 537 676 1910 72 828 5 506
1887 11 346 142 1911 68 812 7 686
1888 5 476 912 1912 103 324 9 275
1889 6 122 847 1913 98 183 12 228
1890 6 563 485 1914 92 975 14 979
1891 5 945 797 1915 66 290 141 406
1892 6 362 485 1916 138 990 130 983
1893 77 78 380 1917 270 644 125 496
1894 4 790 1 385 1918 438 716 125 748
1895 5 332 1 983 1919 440 775 154 106
1896 8 806 1 678 1920 415 662 113 220
1897 12 135 528 1921 371 227 57 215
1898 13 681 788 1922 254 809 34 165
1899 16 994 1 530

Avrundad siftr a  -  exakt uppgift saknas.
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Försändelser
till

Brev
och trycksaker Brevkort

Tyskl, Schweiz
Ned, Belgien,
Frankrike, Spanien,
Portugal 40 öre per 20 gram 20 öre

GB, USA och Utom-
europa via GB 60 öre per 20 gram 30 öre

20 öre per 20 gram 10 re

pose-tillägger. Det var dock inte obligatoriskt
med luftpo stfrimärken utan ord inarie frimär -
ken accepterades också.

U nder de första ären pa 1920-al et före-

kom ytterligare flygpostlinj er under kortare
rider. H är kan nämnas Stockholm-Reval

19.7- 1.10 1921 (inget flygpostill ägg), Por-
jus-Suorva 16.1- 30.4 1923" (ing et flygpost-
tilläigg). Stockholm- H elsingfors 19.6- 23.8
1924 (20 oreför brev; 10 öre for brevkort ),

Malmö- H amburg- Amsterdam- Rotterd am
1.7- 5.10 1924 (40 öre för brev och 20 öre för

brevkort rill England, H olland , Belgien, Por-
tugal, Japan,Span ien, N ord- och Sydameri-

ka; 20 respektive 10 öre rill övriga) same
Stockholm- W arnemunde-Berl in (nattpo st-
flygning ar) 18.8-6.10 1924 (ing et flygpost-
ill ägg).

Slutligen kan nämnas att dee under 1925
startades ett antal flygpostlinjer från M almö

och Stockholm. D å in fördes enhetliga flygrill-
lägg: 25 6re för brev och 15 öre för brevkort.
D e olika linjerna, ant alet curer och mängden
befordrad post framgår av nedanstående ta-
beller, häm tade ur SO S Posv erket är 1925.

För närmare detaljer om den tid iga svenska
luftposten hänv isas den int resserade läsaren

till Ö rjan Li.inings redogörelse i boken "Luft-
postens historia i N orden" och till Karin
Svahns "T illäiggsporton for flygpost 1920
1993".

Mottagningsbevis
Allt ifrån frimärkenas införande var det möj-

ligt art begära mottagn ingsbevis på rekbrev rill
utlandet. Avgiften för detta var 4 skilling

Expressbrev sänt
med luftpost i oktober
1920, då den första
reguljära linj en
Malmö- Warne-
munde- Berlin tra fi-
kerades. Brevportot
var 20 öre, express-
avgiften 25 öre och
luftpostillägget 20
öre. Det senare har
erlagts med luftpost-
frimärkena  som  ut-
kom den 18 augusti.

" Flygn ingarn a pagi c k 18.8 1920-30.4 1923. främst under vint-
rarna, men d et  var  bara  under den angivna tiden som postverket
ansvarade fö r posten.
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Luftpostföringenar1925

Antal enkla turer

icke
Tidsperiod Vägens utförda Postverkets
varunder ungefärli- inom kostnader

nöj- fast- inställda
trafiken ga längd aktigt ställd eller Postförda för luttpost-

Linjer pågått i km utförda tidrymd avbrutna kilometer trafiken, kr

Malmö- Hamburg 25/5- 30/9 310 200 14 5 66 340 8 358
(direkt till Amsterdam)

Stockholm- Helsingfors 1 6/6- 31/8 410 107 20 52 070
Malmö- Berlin 8/9- 15/11 500 74 8 38 41 000 750
Malmö- Hamburg 1/10- 30/11 310 82 8 14 27 900 4 750

(via Essen till Amsterdam)
Stockholm- Danzig 4/7- 30/9 600 128 4 20 79 200 482
Stockholm- Warnemunde 15/6-6/8 670 82 turer fullgjorda 54 940
Samtliga 2 800 321 450 14 340

Med luftpostlinjerna befordrad post år 1925

A linj en

Malmö-
Hamburg

Stockholm
Helsingfors

Malmö
Berlin

Stockholm- Stockholm-
Danzig Warneunde

I riktning från Sverige:
brevpost 817 309 70 16 66

I riktning till Sverige:
brevpost 433 88 20 5452 70
tidningspost 291 20
paketpost 835 2

'  I riktning från Helsingfors började luttpostbefordringen forst den 1 juli.
2 Denna kvantitet var jämförelsevis stor, beroende på att för postbefordningen i riktning till Sverige icke upptogs något särskilt

luftporto.

banco, den 1 juli 1858 ändrad rill 12 öre.
Avgiften erlades kontan t.

Der d röjde sedan rill den 1 januari 1873,
in nan det blev möjligt att begära mottag-
ningsbevis på inr ikes brev, både rek- och
ass brev. Avgiften var liksom tid igare err enkelt

brevporto , dvs 12 öre. Mottagning sbevis för
assbrev rill utlandet infördes den 1 april 1879
med samm a avgift som för övriga försändel-

seslag.
D er dröjde rill den 1 juli 192 1, innan

avgiften för morta gning sbevis till ul andet
blev högre än den för inr ikes. Den blev då
dubbe lt sä hög men relationen ändrades nägot

den 1 oktober 1925 dä inrike s M B-avgift en
blev I 5 öre mot 25 för utri kes.

U nder lång tid kunde man begära mottag-
ningsbevis endast vid inl imning av försändel-
sen på en postanstalt. D enna bestämmelse
ändrades med början den 1 jan uari 1899
(enligt beslut pä U PU-kongressen i W ashing -
ton 1897) sä att det blev möjl igt art begära
motta gn ingsbevis även senare. Avgiften var
densamma rill den 1 juli 192 1 då den höjdes

till det dubbla för mottagn ingsbevis som be-
gi rt s efter inl ämn ing en.

Reglementariska bestämmelser
Und er en följd av är ändrade Världspostför-
eningen reglerna för frimärkning av försän-

delser med mortagn ingsbevi s. Til l en början
erlades avgiften kontant och adresspostanstal-

63



)

Det första svenska
mottagningsbeviset
(blankett nr 38) som
utkom 1876. Blan-
ketten hade svensk
text på ena sidan
och fransk på den
andra. Avgiften för
mottagningsbevis var
som regel ett enkelt
brevporto men under
år 1885 var avgiften
12 öre, fastän brev-
portot var 10 öre.

Det första svenska
mottagningsbeviset,
använt till utlandet
1891, då endast 179
mottagningsbevis
utfärdades. Den
franksprakiga sidan
av blanketten har
använts (svenskt text
på andra sidan) .

Före 21.1 1876

21.1 1876- 30.6 1892

1.7 1892- 31.12 1898

1.1 18992 1- 30.10 1912

1.11 1912- 31.12 1917

1.1 1918-

Avgiften erlades kontant
MB utfärdades av adresspostanstalten
Frimärket åsattes blanketten
MB utfärdades av inlämningspostanstalten
Frimärket åsattes brevet
MB utfärdades av adresspostanstalten
Frimärket åsattes blanketten
MB utfärdades av inlämningspostanstalten
Inrikes: Frimärket sattes på försändelsen

MB utfärdades av adresspostanstalten
Utrikes: Frimärket sattes på blanketten

MB utfärdades av inlämningspostanstalten
Inrikes: Frimärket sattes på försändelsen

MB utfärdades av inlämningspostanstalten
Utrikes: Frimärket sattes på blanketten

MB utfärdades av inlämningspostanstalten
21 Inrikes först den 1.4 1900.
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ten utfär dade mortagningsbeviset. Ändring-
en kom dä den första M B-blanketten kom ut,
dvs den 2 1 januari 1876. D å bestämdes att
avgiften skulle erläggas med frimärke, vilket

åsattes blanketten. Bestämmelserna i övrigt
redovisas på föregående sida.

Stämplar/handskriftsnoteringar
Frimarket för mo ttagningsbevisavgiften ma-
kulerades vanligen med postanstaltens da-
tumstäm pel. D et förekom mer emellert id

också att makuleringen skedde med en hand-
skriftsnorering, i regel bokstäverna M B eller,
pä brev till utlander, AR (Avis de Recepti on ,

det franska ordet för mortagning sbevis).

Blanketter
Eftersom mott agn ing sbevis utfärdades i

mycket begränsad omfattni ng användes en-
dast tre blankettyp er under den studerade

tidsperioden . Blankett nr 38 användes för
både inr ikes och utrikes försändelser mellan
1876 och 1886. D etta senare år utkom en
särskild internationell blankett, nr 34 . Ar
1900 ersattes nr 38 av nr 328 f6r inr ikes

försändelser.

Avgifter för mottagningsbevis
Som tidigare nämnt s var avgiften för mott ag-
nings bevis samma som för ett enkelt brevpor-
to. D enna regel gällde dock ej under 4r 1885,
dä brevportot var IO öre men M B-avgiften
fortfarande var 12 öre. D essutom fanns sär-

skilda avgifter för M B rill vissa länder före
U PU bildades. D er gällde rill Preussen från
1864 (18 6re), Ryssland och Finland 1868
(19 6re), Luxemburg och Ö sterrike-Ungern
1869 (18 6re) och H olland 1874 (30 öre).

I övrigt framgär avgift erna för mort ag-
ningsbevis av tabellen på sidan 67.

Ett rekbrev med
mottagningsbevis till
Frankrike från 1894.
Detta år utfärdades
mottagningsbeviset
av mottagningspost-

,  anstalten (Bordeaux)
och frimärken för
mottagningsbeviset
har placerats på
brevets baksida.
Bokstäverna A R
i blåkrita betyder
"Avis de Reception".

Blanketter för mottagningsbevis ären 1876- 1925

Blan-
kettnr Officiell beteckning

Första
redigeringsdatum

38 Mottagningsbevis/Avis de Reception22

34 Emottagningsbevis/Avis de Recepti on
328 Mottagningsbevis

21.1 1876
Mars 1886
Januari 1900

S vensk text på ena sidan och fransk på den andra.
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at forestldaren fir etdelaingpostata.lte:
du clef de breea distributer :

/er Aceto>
7

Mottagningsbevis
avseende ett assurerat
brev till England år
1902. Blanketten är av
den andra versionen
från 1898 (den första
utkom 1886). Avgiften
för mottagningsbeviset
{10 öre) sattes på
blanketten åren
1876- 1892 0ch
1899- 19 12.

Statistik

l poststatistiken redovisas försändelser med
mott agning sbevis, uppd elat på inr ikes och
ut rikes försändelser, från 1875 rill och med
1922. Ytterlig are ind elni n g saknas; man kan
därtö r inte utläsa antalet rek- respektive ass-

brev med mottagni ngsbevis eftersom siffror-
na också innefattar an talet postanvisningar,

telegrampostan visningar och paket. Ej heller
finns det uppgifter om antalet försändelser till
enskilda länder.

Både med hjälp av poststati stiken och med
hänsyn till ant alet bevarade försändelser kan
vi konstatera att försändelser med mottag-

ningsbevis tillhör de mera ovanliga. Under ett

antal år skickades det mindre än 100 sädana
försändelser t ill udandet. Ant alen framgår av
tabellen på nästa sida.

Registrering
Tjänsten registrering infördes den 1 juli 1855
och innebar att err van lige brevs adressat an-

tecknades på brevkartan. Samtid igrupphörde
uppspikn ingen av brevkarrorna på postkon-
roren. Avgiften för registrering var 12 öre,
vilket skulle erläggas kontant på postkonroret.

D enna tjänst upph örde med utgangen av
1872. Registreri ng kunde endast begäras på
inr ikes försändelser.

Registrerade brev försågs i regel med en

66



Avgifter för mottagningsbevis ären 1855-1925

Från Försändelsetyp s DKN Övriga länder

1.7 55
1.7 58
1.1 73
1.77 5
1.4 79
1.1 86
1.4 86
1.7 19
1.7 20
1.7 2125

1.10 22
1.8 24
1.10 25

Utrikes rek
Utrikes rek
Utr rek; lnr rek/ass
Samtliga
Aven utr ass
Samtliga
Aven utr postanv/paket
Samtliga
Samtliga
Samtliga
Samtliga
Samtliga
Samtliga

12 öre
12 öre
12 öre
10 öre
10 öre
15 öre
20 öre
20 öre
15 öre
15 öre
15 öre

Brev av 1 :a vkl
Brev av 1a vkl
Brev av 1 :a vkl
12 öre
12 öre
10 re
10 öre
15 öre
20 öre
20 öre
20 öre
15 öre
15 öre

Brev av 1 :a vkl
Brev av 1.a vkF
Brev av 1 :a vkl
12 öre
12 öre
10 öre
10 öre
15 öre
20 öre
40 öre
30 öre
30 öre
25 öre

23 Även Finland från 1.6 1922.
24 18 öre tiff Preussen (tran 1.10 64) Luxemburg och Österrike-Ungern (tran 1.4 69) 19 öre tiff Ryssland/Finland (från 1.7 68): 30 öre

tiff Hofland (från 29.5 74).

F an de 1.2 192 1 blev avgitten for mottagningsbevis sombegarts etter det att forsandelsen lamnats in höj d till dubbla beloppet for
försändelser tiff Danmark och Norge; den 1.7 192 1 dubblerades denna avgift även för inrikes respektive försändelser tiff övriga
utlandet.

handskriftsnotering "Registreras". I Göte- En annan slags registreri ng införd es 1875
borg och Boräs fanns stämpl a r med denna text (näm ns för första gängen i ett kungl brev,

med versaler; i Stockholm och N yköping daterat den I2 augusti, ätergivet i ett cirkulär,
fan ns und er denna tid stämplar med texten daterat den I6 septemb er). D enna form av
Registr: med versaler i fyrkantsram. registre ring innebar att en ad ressat kunde fa

Antal försändelser med mottagningsbevis ären 1875- 1922

Ar Inrikes Utrikes År Inrikes Utrikes

1875 6 400 208 1899 9 568 475
1876 5 276 130 1900 14 515 23
1877 3 296 104 1901 16 663 1 785
1878 1 785 234 1902 15 504 396
1879 2 909 78 1903 17 843 344
1880 936 26 1904 17 299 199
1881 910 208 1905 19 779 221
1882 2 470 312 1906 21 329 815
1883 2 418 182 1907 24 610 623
1884 1 118 130 1908 25 172 877
1885 4 446 130 1909 26 092 1 152
1886 3 302 260 1910 31 301 1 572
1887 1 836 95 1911 42 164 594
1888 1 207 104 1912 49 688 544
1889 808 121 1913 40 429 700
1890 949 117 1914 48 330 1 483
1891 777 179 1915 62 750 1 780
1892 724 251 1916 93 310 2 042
1893 3 200 213 1917 337 691 2 807
1894 5 596 169 1918 412 599 1 477
1895 5 715 236 1919 187 961 2 089
1896 4 968 72 1920 163 999 2 420
1897 3 303 150 1921 230 817 2 113
1898 6 966 68 1922 290 756 2 491
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sina ankommande värdeförsändelser notera-
de i en egen bok. Från och med 1899 blev det
obligatoriskt att använda postens s k registre-
ringsbok (blankett nr 3 13). Avgifen för den-
na registrering var 3 öre per försändelse som
erlades kvartalsvis i efterskott . Avgiften var
densamma fram till l juli 192 1, dä den höjdes
ill 5 öre.

Uppräkning
Då en kund lämnade in ett brev under öppen
rekommendation på posten fick vederböran-
de en särskild förteckning över innehållet

(som i regel bestod av sedlar). Denna förteck-
ning lackades fast vid inlämningskvittot.

I samband med att vi fick vår första allmän-
na poststadga (i kraftden I januari 1873)
infördes tjänsten uppräkning. Den innebar
att avsändaren av ett assurerat paket eller brev
kunde fäett intyg om vad försändelsen inne-
höll av den posttjänsteman som tog emot
försändelsen. Aven detta intyg sattes fastvid
det inlämni ngskvi tto som kund en fick.

Tjänstens uppräkning noterades pä kuver-
tets framsida med noteringen "Uppr . " eller
"Coll.". Pa tidiga upp räkningsbre v, dvs före
1890-talet, används ibl and notering en

0 ebor, •

Ett inlämningskvitto
gällande ett assbrev
från 1875, på vars
innehåll begärts
uppräkning (avgift
10 öre) och vidimation
av två ark (2 x 25
öre). De vidimerade
kopiorna av brevarken
har lackats fast vid
inlämningsbeviset.

7ge t Jefallningshafvande i Norrb

Ett assurerat tjänste-
brev från 1901, på
vars innehåll begärts
uppräkning. Brevet
har försetts med den
ovanliga stämpeln
"Uppräknadt" istället
för handskriftsnotering
och postjänstemannen
har signerat med sina
initialer M A.
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"Vid i". Vid samcliga noteringar återfinns
posrrjänscemannens initialer. Även en enrads-
scärnpel "U ppräknadt" kom rill användn ing-
en fa.cal sådana assbrev finns bevarade från
åren 1900- 19 12.

Avgiften för uppräkning var 10 öre per
försändelse åren 1873- 19 19. D ecca år höjdes
den cill 50 öre, en avgift som förblev oföränd-

rad fram rill den 30 juni 1935, då denna cjänsc
upphörde. Uppräkningsavgiften erlades med

ln läm n ingsbev is
i ir= r6nnde en assurerad eller retommemleradförslnde!s1.
$ i i 3; ! l .:' (År Tlrdobelopp •J &ngllvot, lllser detlA be,·ta•n rekommenderad försinde''° )

e t "±:i
ii1' "' Beskatrenbet. BrerIj?i1--- - - - - - - - - - - - - - - -
.:rJ.: £ -v u
; @?] Inl i m ni ngsnumm«er. f y 't:1l i... t, ,,././ .. .
i f H Adressort. Vt-<t-_

! £ . e tUHAdressa t. GA -= - ..1

M! Ass uransbelopp. · == - - .. -
i ? 'z..-/:-fa.ef
i ; ;
el Anmärkningar .....

• ,; r •_!1  -  Vikt för assurerad
! , i  i försändelse.
!:å: =
g ; I La
???r Erls gds ostatginer. (' U -  _
i f#• c a
:.:i
;•  ;:z: g_;
r ;
f ! i-

. )
.

."-'Mt&T / ,(..,._ ·)

Uppräkning av
innehållet (100 kr)
i ett assurerat brev
från 19 14 med
tillhörande inläm-
ningsbevis. Avgiften
var 10 öre åren
1873- 19 19 och
erlades med frimär-
ken på uppräknings-
dokumentet från den
1 november 19 12 .
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frimärken som sattes pä brevet elle r adresskor-
rer fram rill den 1november 1912. Under åren
19 12- 1935 sartes frimärke na iställert pa själva

förteckni ngen .
T ill en början gällde uppräkning endasr

avgående assforsändelser men senare blev det
möjligr art även faett intyg över innehåller i
en ankommen rek- eller assförsändelse. Avgif-
ren var densam ma som nämns ovan .

N ägon statistik över an talet assförsändelser
med uppräkning finns inre i posrsrarisriken .26

Vidimation
Posttjänsten vidimation infördes liksom de
föregående den 1januari 1873. D en innebar

arr avsändaren av err rek- eller assbrev kunde
favidimerat en avskrift av det brev som skulle
medfölja försändelsen. Själva vidimeringen

gjordes av pom jänsremannen på avskriften
eller kopian och hade ungefär följande lydel-

se: "D enna avskrift överenssrän1mer med
innehåller i rekbrev nr xx, som idag avsänrs

från postkon tor Y". D ärefter signerade post-
rjänsremannen med sitt nam n och befatt-

nmng.

Avgiften for vid imarion var under hela

perioden 1873- 1935 of6rän drat densamma,
dvs 25 6re per vid imerat brevark. Avgiften

erlades åren 1873- 1909 konranr och rillföll
posttjänstemanne n, 19 10- 12 med frimärke

-

Beskaffenhet. IBref

Inlämningsnummer. I / 42
Adressort.

l 'es
Adressat. d o Kuca
Assuransbelopp. 2 I

. .

Anmärkningar . 2
Vild; for assurerad Iförsändelse.

Erlagda. postafgifler. I0 43 I

(Feder i rande posttj es t emans uuderskrit .)

fflad d t  "-"'" 3 0 L.
tep t ember 1899.)

lnlämningsbevis för
ett rekommenderat
vidimerat brev till
Ryssland år 19 10,
då avgiften för
vidimation erlades
med frimärken på
inlämningsbeviset.

Y uerl igare information om tjänsten upprä knin g ges imi n ar ikel  "Bortglömda posttjänster" i Postry ttaren 1984.
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Ett rekbrev till Finland
från 1904 på vilket
noterats "vidim" och en
signatur. Brevet har
sannolikt innehållit ett
vidimerat brevark.
A vgiften för vidimering-
en, 25 öre per ark,
betalades kontant
mellan 1873 och 19 10,
varför brevet har
frankerats som ett
vanligt rekbrev (brev-
porto 20 öre och
rekavgift 20 öre).

pä in lämningskvittor (blankett nr 30 1) och

från den I november 19 12 med frimärke på
det vidimerade arket.

Tjänsten vidimarion upph örde liksom
uppräkning den 30 juni 1935. Inte heller den-
na tjänst finns noterad i den posralasratistiken.

Reklamation
Postverke ts reklamationsko ntor nämns för
första gången i ett postcirkulär, daterat den
3 1.1 1870. H it skulle insändas alla slag av
obeställbar a försändelser, sedan de först förva-
rats på posransralren under en viss tid rymd.
D enna varierade under årens lopp och var
olika för olika försändelseslag.

Särskilda blank etter för reklamation inf ör-

En vidimerad avskrift
av innehållet i ett brev
sänt som rek med
mottagningsbevis år
19 18. Avgiften var 25
öre per ark och
erlades med fri-
märken på arket från
den 1 november 19 12.

des år 1880 . De har redigering sdatum 27.9
1880 och infördes enligt beslut vid Pariskon-
gressen 1878. Blankett nr 12 var avsedd för
reklamation av inrikes brevpostförsändelse,
dvs brev, brevkort och trycksaker. Blankett nr
13 skull e användas vid reklamation av rekom-

menderad eller assurerad brevpostfö rsänd else
och for försänd elser med postförskott, bade
inr ikes och rill utlandet.

Reklamation kunde också begäras med
hjälp av en s k löpsedel, blanketn r 14 . D en na
hade funnits tidigare men utkom nu i en ny
version. Löpsedeln sändes efter försänd elsen

Bade blankett nr I 2 och nr I4 hade fu nnits ien tidigare version:
sannoliktinfö rdes de i  samb and me d att rekl ama tio nsk onto ret
öppnades.

7 1



/4,!f.,
5 57

a m a t io n
deförsä ndelse .

9s
51

4
b• illr.tnt adrNI lr

l ' r i I ,? -

1= E-I::= .- -- -· -
t w o o - . o " 2  • », a <7.. /6ta
[ - . 7/ 5 » •

Eu ar Stec ..

,  ait e t

i
r

i Jk)!!'t.lhll a l len i

har inn, hl llit

z...Ce-
.. a

h.ar racit ass::r ::ar+  • 4 °

."@
R e k l a m a t i o n

rörande nedan angifna postförsåndelse.

DNhK..-ob,,t:
(\ft(.'-Uftl.

....,.._  ,_...riulac tr. p,,b c.}

.

Reklamationsblankett
(nr 13), avseende ett
postförskottspaket
som  inte kommit
adressaten tillhanda
år 1896. Blanketten
infördes 1880 och
reklamation var av-
giftsfri till år 1899 då
den kostade 10 öre.

Reklamationsblankett
(nr 329)  som  infördes
den 1 januari 1899,
använd år 1908, då
en reklamation
kostade 10 öre.

rill den postanstalr d i r den kartera rs och vidare
rill var och en av postanstalterna där den
behandlars. D en återgick därefter rill den
posransralr där den inlämnats. Varje konror

norerade på löpsedeln när försändelsen passe-
rat och varr den skickats. Skulle försändelsen

rrors allt anlänt rill adressaten, skulle löpsedeln
överlämnas rill reklamanten och i annar fall
inlämnas rill reklamarionskontorer.

Löpsedlar fick endasr användas inr ikes och
rill N orge, D anmark, Finland och T yskland .

Avgiften för löpsedel uppgick rill err enkelt

72



13

r
£

t

Löpsedel.

o« <
Nedan ang ifna forsdodelse, hrilkens fullsti n digs d ress var foljn de:«, i , R . e

z:+ « CCC. c w.

Denna version av
löpsedel (blankett
nr 14) infördes
den 1 november
1880. Blanketten
är använd 1896.

brevporto. Löpsedlarna avskaffades med ut-

gången av är 1898.

Reklamationer var avgiftsfria fram rill den
1 januari 189928, då en avgift på 10 öre
in fördes. Avgiften utgick dock inre för tjäns-
teförsändelser eller för sådana försändelser, på
vilka det hade begärts mott agn ingsbevis. Om
postverket varit vållande rill en försändelses

försening äterb etalades reklamationsavgiften.

Statistik

Am alee reklamerade försändelser under åren

187 1- 1925 framgår av nedanstäende tabell.

Blanketter för reklamation åren 1880- 1925

Uppgifterna läm nas dock endast som ge-
nomsnirr för respekcive 5-årsperiod före år
192 1.

Lösenbestämmelser

Historik

Före är 187 1 kund e inr ikes brev sändas både

frankerade och ofrankerade för samma porto.
Ett ofrankera t brev fick sedan lösas av morra-
garen. D ec var också cillåcec arr becala brev

kontan t pa ett postkontor utan att brevet

Blan-
kettnr Officiell beteckning

Första
redigeringsdatum

12 Reklamation af inrikes brefpostförsändelse
13 Reklamation af värdeförsändelse
14 Lösedel
46a Reklamation af vanlig brefpostförsändelse

till utlandet
46b Reklamation af rekommenderad eller assurerad brefpostförsändelse

till utlandet
329 Reklamation rörande postförsändelse

27 september 1880
27 september 1880
27 september 1880

1899

1899
1899

-"  Rek lama tionsavgi ftfor inrikes försänd elserinfördes den I oktober samma är.
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Reklamerade försändelser ären 1871- 1925

Försändelser, vilka tillrättaskaffats eller
vilkas behöriga framkomst påvisats

Genom
vederbörande

Genom avdelningar I procent
Reklamerade postanstal- inom general- av rekla-

Årligen försändelser terna poststyrelsen Summa merade

1871- 1875 1 050 1) 338 338 32,2
1876- 1880 775 1) 432 432 55,7
1881- 1885 1 202 1) 776 776 64,6
1886- 1890 1 376 1) 833 833 60,5
1891- 1895 1 900 1) 1 255 1 255 66,1
1896- 1900 3 093 1) 2 078 2 078 67,2
1901- 1905 5 645 1) 3 968 3 968 70,3
1906- 1910 8 134 1) 6 272 6 272 77,1
1911- 1915 20 738 2 444 15 411 17 855 86,1
1916- 1920 59 470 6 243 44 815 51 058 85,9
1921- 1925 27 462 4 615 19 191 23 807 86,7
1921 34 150 5 298 23 510 28 808 84,4
1922 27 195 4 677 18 901 23 578 86,7
1923 26 664 3 994 19 221 23 215 87,1
1924 26 253 4 885 18 284 23 169 88,3
1925 23 243 4 222 16 238 20 460 88,0

Källa: Postverket 1925.

behövde frankeras fram rill den 1 jan uari

1866.
Även brev rill uclander fickskickas både

frankerade och ofrankerade, även om det
fanns länder rill vilka frankeringsv äng gällde;

är 1855 gällde sädant t ex rill N orge, Island,
Färöarn a, Spanien och Portugal (ill fransk-
spanska gränsen) .

Den 30 okto ber 1862 utkom ett större
supplement till den utrikes porto taxan frän

1858. I detta angavs för första gängen att ett
ofrankerat brev måste lösas med err belopp
som var stö rre än portot för err frankerar brev.

D er gällde brev rill M alta via Preussen och
O sterrike, vilka fick 5 6re högre port o per ett
halvt lod om brevet icke var frankerar.

Från och med 1864 ärs utri kes portotaxa

infördes ytterl igare exempel pä att ofrankera -
de brev fick lösas med större belopp än de

frankerade. Denna utveckling fortsatte och
strax inn an Världspostföreningens bildande

1874 var det regel snarare än undan tag arr
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port ot förofrankerade brev var högre än för de
frankerade.

D en I juli 1875, dä det första U PU-
fördraget trädde i kraft, införd es enhetlig a
regler för lösenbeläggning av brev. O franke -
rade brev skulle lösenbe läiggas med det dubbla

brevporto t; delvis franker a de brev skull e lö-
senbe läggas med dubbelt felande belopp. I det
senare faller skulle det avsändande postverket
med svarta siffror sätta ut värdet av de anbrag-
ta frimärkena i francs och centimes. Frimär-

ken som var ogilriga i avgångslander skulle
markeras med siffran "O", någor som kom art

kallas nollning i Sverige. Alla ofrankerade eller

oill räckligt frankerade brev skulle dessutom
förses med stämpeln "T" (T axe a payer pa
franska vilk et översattes med tillskottsporto
på svenska).

Lösenbesrämmelserna som infördes av

Världspostföreni ngens första kongre ss kom
an gälla under alla de år som studerats i detta
arbere; däremot var det inhemska lösenbe-



Ofrankerat brev till
Australien ar 1885.
då ett frankerat brev
kostade 56 öre
i porto och ett
ofrankerat 90 öre
eller 1 shilling.
Brevet har försetts
med svensk
T-stämpel av
samma typ som
infördes 1875.

o we"" L e.L..2
/

Stockholm.
0frankeradt.

Inrikes brev med
lösenfrimärken från
1887. Mottagaren har
kommit överens med
posten att betala
portot i efterhand,
varför lösenbeloppet
blev 10 öre istället
för 20, som annars
blivit fallet.

läiggning ssystemet annorlunda under åren

187 1- 1898.
I Sverige var under åren fram till 187 1

portot tör ett otrank erat brev detsamma som
f r ett frankerat. D en 13 juli 1871 inf6rd es
nya regler: hädanefter skulle ofrankerade brev
vidarebefordras bara om de inte kunde åter-
ställas rill avsändaren och endast ofullständigt
frankerade brev befordrades d irekr. I båda

fallen uppcogs en så kallad aviseringsavgift på
6 öre, varill kom avgift motsvarande det

felande portot. Err ankommer lösenbelagr
brev aviserades adressacen på en särskild blan-
kert (nr 171).

Systemet med aviseringsavgift kom an be-
hållas for inr ikes försändelser fram rill den 1

janu ari 1899. Därefer lösenbelades inr ikes
brev efter sam ma princip som de utri kes, det
vill säga med dubbelt felande belopp.

Som tidigare nämnts utgick ingen avise-
ringsavgift för tjänsteförsändelser, ejheller för

ofrankerade brev som mott agaren hade avta-
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lat med posrverker arr lösa ur eller föroill räck-
ligt frankerade expressbrev. Aven efter 1899
lösenbelades sådana försändelser med felande
belopp.

Stämplar/handskriftsnoteringar

Lösensrämplar användes i Sverige under åren

1843- 1874 . D et fanns dels stämplar pä inri-
kes försändelser från bl a Uddevalla, Srock-

holm , N orrköping och Väsrerås, dels stämp-
lar som användes på ofrankerade brev från

utlander".
Från UPU :s bildande användes en stäm pel

med formen av err T. D enna stämpe l fick
olika utformn ing i olika länder; i Sverige hade

den hela tiden 1875 1925 form en av en T
med ättakan tig ram.

Lösenstäm plar kom också rill användning
vid de srörre postansralrerna under åren

1892- 19 11. U nder denna period förekom-
mer också handskrifrsnoreringar av typen
"Lösen 10 ore".

Lösensrämplar började användas i Srock-
holm från den 1 januari 1892. Eferh and
användes lösenstäm plar även i Göteborgoch

M almö samr err an ral sräder såsom Falken-
berg, Jönköping, Karlsrad, Skara och Ö re-
bro.

Lösenfrimärken

U nder åren före 1874 betalades i regel lösen-
belopp konranr. U ndanragsvis förekommer
dock arr frimärken an vän rs och makulera rs på
brever ifråga. D et första vittn esbördet om
detta är frän 186 1, dä ett ofrankerat brev från

Lubeck blev frimärkt i H apar anda med va-

penfrimärken for det felande beloppet, 45
öre. Sådana lösenbrev förekommer dock i
mycket begränsad omfattn ing und er denna
ridsperiod.

Fö re 1874 användes allrså vanliga frimär-
ken sporadiskr som lösenfrimärken. D en 1
januari 1874 ukom särskilda lösenfrimärken
vilka skulle användas vid lösenbeläggningen .

D et mottagande postkonto ret skulle sätta lö-
senfri märken för der akruella lösenbelopper
på baksidan av brever, varefrer försändelsen
skulle aviseras på en särskild blankett. Avgift
för denna avisering var som nämnts 6 öre,

vilker belopp erlades av mottagaren (utöver
felande belopp).

Lösenfrimärkena makulerades vid utläm-
nander mor kon tant betalni ng av lösenbelop-
per. Makuleringen skedde både med datum-
srämpel och med anilinpenna, i regel i form av
err kryss.

An vändningen av lösenfr imär ken upph ör-

de redan med urgången av år 189 1. D ärefter
försågs breven med lösenstämplar eller lösen-
noreringar i blåkrira och lösenbeloppen erla-
des konranr.. Från den 1 juli 19 11 användes
van liga frimärken som lösenfrimärken. D e
anbringades i regel på försändelsens framsida

och makulerades med postkontorets datum-
srämpel. Även an ilinmakuleringar förekom-

mer, speciellt av lantb revbärare, liksom

namnsrämplar. Andra stämplar som spora-
d iskr använ ts för makulering är den ovan-
nämnda ovala lösensrämpeln (se bild). Även
datumlösa enradiga stämplar förekommer,
speciellr vid några Srockholmskonror.

Löseneti ketter

D en 1 juli 19 11 införd es gröna, gummerade
lösenetiketter (blankett nr 152) istället för
lösensrämplar. D essa etikette r utk om i flera
olika varianter fram till 1925. D e första
etikettyperna frän 19 10-taler har inga valör-

siffror uran posrrjänsremannen fyllde själv i
lösenbelopper på därför avsedd plars. Från år
1925 inf6rdes förtryckta lösenbel opp . Lik-

som rid igare aviserades lösenförsändelser på
blankerr nr 17 1, men den tidigare nämnd a
aviseringsavgifren avskaffades med urgången
av 1898.

" I Sverige-Katalogen 1985- 86 finns en detalj erad genomgang
av kända lösenstämplar. -
Dessa etik etv arianter redovisas i Facit Postal 1993 sid 56- 57.
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Inrikes expressbrev
som  lagts på en
brevlåda i Stockholm
år 1886 med 8 öre i
felande porto. Någon
aviseringsavgift
behövde int e erläg-
gas för expressbrev
och lösenbelopp för
till äggtjänster utgick
med felande belopp.

Her r n IT! co l ! Joh an n s en , #»
LOSEN
it a we

Scliwedon s t o ckn o1 <----

Ofrankerat brev från
Tyskland år 19 11.
Brevet har försetts
med tysk T-stämpel
och uppgift om
felande belopp, 50
centimes (= 40 öre) .
I Sverige har lösen
erlagts med ett par
av 20 öre Oscar vilka
makulerats med den
ovala lösenstämpeln
på Stockholm 2.
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Ett eftertaxeringskort
utfärdat pa postkupe
nr 2 (södra stamba-
nan) år 1885.
Eftertaxeringen avsåg
ett assurerat brev till
Tyskland som vägt
16 gram (gränsen
gick vid 15) och
därför eftertaxerat
med 20 öre.

Baksida av
ovanstående
PS-kort, använt

.,  vid eftertaxering
år 1885.

Eftertaxering

En variant av lösenb eläggning av vissa brev-
försändelser (rek-, ass- och postfö rskottsbre v)
var den s k eftertaxeringen . D en innebar att

inlämningspostanstalten debitera des felande
porto istället för mottagaren.

D ebiteringen gjordes ofta av utväxlings-
postanstalterna genom att ett PS-kort sändes

till inlämningspostanstalten och på detta kort

makulerades fri märken för det saknade belop-
pet.

Eftertaxeringskort är kända från 1870-ta-
let i form av PS-kort med handskrivna note-
ringar på baksidan . U nder andra hälften av
1880-talet användes också PS-kort med

tryckta baksidor (bl a från Södra postdistrik-
tet). År 1894 infördes en särskild blankett för
ändamålet (blankett nr 105).
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