
Of ran kerade forsan delser 1855- 1920
av Jan Billgren

lnledning
Aven sedan frimarken borjade komma ut i
van land den 1 juli 1855 har der forekom-
rn i r postala forsandelser som varir ofranke-
rade, dvs saknat frimr k en . Bland posrh is-
roriker har sadana forsandelser varit relativt
lire sruderade, varfor det bor forelig ga en
behov av att denna ryp av dokument blir
uppmarksam made i en egen arrikel.

O rsakerna rill att en forsandelse vari t
ofrankerad men likv al postb ehandlad kan
bero pa en ling rad av omstandigheter. V i
forutsatte r att order ofrankerad endasr av-
ser franvaro av frimarken vid avsandandet;
saledes anser vi att vid ankomsten losenbe-
lagda forsandelser (vilka da forsetts med
frimarken for losenbel opp) ocksa bor be-
handlas i detta sam manhang. De vanligaste
orsakerna rill avsaknad av frankering finns
att soka i nedan namnd a omstandigheter:

det ror sig om en avgifrsfri forsandelse
(t ex PS-forsandelse)
porror ska beralas i efrerskott av motta-
garen (t ex losen- eller angbatsforsin-
delser)
porrot ska beralas i efrerskott av avsan-
daren (r ex vissa tjanstefo rsand elser fore
1920 eller paker med s k frankosedel)
porrobefrielse foreligger for vissa kare-
gorier (r ex krigsfangar eller internera-
de)
portot arbetalt konranr av avsandaren
forsandelsen ar ej frimarkt av ren for-
summelse eller glomska
tjansteforsand else som skickats efter
den I juli 1920, da tjn stefri mark ena
avskaffades

Pafoljderna for urebliven frankering kan
vara av olika slag:
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Av Posrverkers olika forsn delseslag (brev,
brevkorr, korsband , posranvisningar, pa-
ker och ridningar) finns der inorn samrliga
grupper exem pel pa ofranke rade forsandel-
ser. Dock ar forekomsten av sadana speci-
ellr ovanlig i fraga om rrycksaker och posr-
anvisningar, efrersom dessa i norrnalfaller
skulle frankeras. O frankerade brev och
adresskorr rill paket ar de mesr frekventa
ofrankerade forsandelseslagen .

Brev
Allt ifran frimarken as inforande i Sverige
var det tillatet att skicka ofrankerade brev,
bade in ri kes och till atski llig a lander i varl-
den. For  inr ikes  brev var det saledes ti llatet
om breven vid inlam ning pa posrkontorer
beralades konrant . Visserligen angavs i be-
stammelserna att de borde vara frimarkt a,
men der var ocksa rillarer arr berala dem
konran r. Fran den 1 januari 1866 skulle
postma staren frimarka de kom anrberalda
breven, men dett a var inger krav dessforin-
nan . Der kan tillaggas at porror for bade
frimarkt a och kom anrberalda brev var der-
samma, dvs 4 sk b:co eller 12 ore.

O frankerade brev som posrars ombord
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pa angbatar beford rades som o m de varit
ko nranrberalda. M on agaren fick berala
porror, vi Iker var dersam ma som om brever
varir frankerar. Losenbelopper angavs pa
brever med anreckn ingar eller stamplar;

sadana ar ki nda fran Stockholm, Uddeval-
la och Vastera s. Fram till 187 1 gallde at
ofrankerade b rev, som lagts pa b revlada,
b lev kvarliggande pa Posten .

D etta fo rhalland e andra des den 13 juli
187 1, da o i llrackl igt frank erade frankera-
de in rikes b rev (och b revkort) borj ade de-

b iteras en sarskild s k aviseringsavgift pa 6

ore, avsedd om kom pensat ion for Postver-
kets arbete med an dela ut en aviseringsavi
(blankerr nr 17 1 som den kom an hera) .
For o frankerade eller delvis frankerade
brev utgick losen m ed felande belopp p lus
aviseringsavgiften . En o frankerat inr ikes

brev kostade allts 18 ore at t losa ut und er
12-6resperioden (187 1- 1884) och 16 6re

under 10-o resperioden (1885- 1898) . Avi-

seringsavgiftsurrager upphorde den 3 1 de-
cember 1898.

Fo r ofrankerade b rev som en icke tjans -
tebrevsbera tti gad m ott agare forbund it sig

att losa ut,urgick dock ingen aviseringsav-
gift och losenbelopp et uppgi ck endasr rill
felande belopp .

For utrikes brev fanns varierande be-
stam melser. T ill vissa lander radde franko-

tvang, dvs avsandaren maste erlg ga por-
rot , anr ingen kont ant eller m ed frimarken.
D eta gallde t ex rill N orge, USA via G ore-
borg och England sam r i ll manga lander i
U tomeuropa. Aven om franko tvang sale-
des innebar att mang a brev blev frankera-

de, forekom der fore 1866 an b revporror
erlades konranr uran att frimarken kom rill

anvandni ng. ' T ill manga land er, speciellt
i Eu ropa, radde frankofrihe t, dvs der var

A+skilliga av de fo rfalskade brev som upp t ackt es under

1970- och 1980-talen i Sveri ge utg o rs just av sadana
ofrankerade, kont an tbetalda b rev, vilka i efterha nd fo r-
setts me d fri ma rken.

tillatet att lata mottagaren betala portot
med sam ma belopp som om avsandaren
erlagt der.

U nder de fo rsta aren efter frimarkenas
in forande var porror for err frankerar och

err o frankerar brev dersam ma. Med borj an
ar 1862 blev porror for av avsand aren obe-
al da b rev till nagra lander hogre an for
beralda och efterhand b lev derra allrmer
fo reko m mand e. N i r den forsta Varl ds-
posrkongressen skulle genom foras 187 4
var porror for obetalda, o frankerade brev

genomg aende hogre an for betal da, fri-
markta sadana.

V id Varldsposrkongressen i Bern in for-
des enhetl iga regler for alla med lemslan der,
vilka tra dde i kraft den 1 juli 1875. Avgif-
ren for o frankerade b rev blev da bestamd
rill det d ubb la porrot, dvs 50 cenr imes eller

40 o re. D enn a bera kni ngsgrund fo rbl ev
ofo rand rad under hela den studerade tids-
perioden .

Fo r b rev rill lander utan fo r Varldspost-
fo ren ingen gal lde fortfara nde sam ma reg-
ler som rid igare, dvs porror for o frankerade
brev var i regel hogre an for frankerade.
Som exem pel kan nam nas arr b rev till

Ausrralien via England ar1885 kostade 56
ore for en frankerat och 90 o re for en
ankom met, ofrankerat b rev.

Alltefrersom nya, utomeuro peiska lan-

der kom med i U PU med borjan den 1 juli
1876 b lev port o t for frankerade b rev 40 o re
och for o frankerade 60 o re. N ar vi 1887

fick enh etsporto pa 60 o re till icke-U PU-
lander b lev porro t for ankom met o franke-

rat b rev 80 o re. D en 1 juli 1892 blev

porrosarserna till alla uromeur opeiska lan -
der desam ma, vare sig landerna var med-
lem mar i U PU eller ej. En anko mmet,
ofrankerar b rev kostade da 60 ore i Ibsen .
Forst den I januari 1895 blev po rtot til l
samtl iga lander i varl den detsam ma, dvs 20

ore per 15 gram for frankerade b rev och 40
ore for ofrankerade.
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Ofrankerat brev
fran tyska Kamerun

ar 1890. Losenbelop-
pet ar angivet till 80

centimes, dvs 60 ore.
Av  miss tag har dock
Jasen debiterats med

80 ore (ls enfrimarken
for detta be/opp finns

pa baksidan).

Ofrankerat brev fran
Frankrike till Tyskland

1904. Brevet har
eftersants till Sverige
och har losenbelagts

med 40 ore, dvs
dubbelt felande

belopp. Losenbelop-
pet har erlagts

kontant.
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Tjans teb rev
U nder aren fram rill 1874 hade vi i Sverige
Bera parallella poster. Forutom den all-
m anna posren fanns kronoposren som var
en sarskild o rgan isati on for beford ran av
tjansteb rev (elle r frib rev som de ocksa kal-
lades). D essurom fanns under vissa perio-

der bade soldarposr for beford ran av post
mellan befarrningshavare mellan och inom

militara fo rband , och klockarposr for posr-
beford ran mellan befarrningshavare inom

kyrkan. All post som beford rades av dessa
parallellposrer var o frank erad , aven under
fr im arkstiden. D en I januari 1874 upp -
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horde dock dessa poster och all post - med
err u ndanrag - beford rades i fort sattn ing en
av den allm anna posten . Undantaget ut-

gjo rdes av klockarposren som exisrerade
fram rill 1888 ; dock hade den en sa lite n

om fatt ning att den i prakriken hade upp-
horr med kronoposren .

Sam rid igr som den all manna posren tog
over all postbefo rd ran oppnades et t sto rt
anral nya posrsrarioner for arr man skulle
kunna hantera den kra ft iga okni ngen av

postmang den . D essutom utg avs sarskild a
tjanstefrim arken , ti ll en borj an i sto rt fo r-
mat och fran 19 10 i liter format. D essa
frimarken anvandes fo r att frank era tjans-

rebreven u nder perioden 1874- 1920 , var-
for sadana b rev inte lang re var ofrankerade
(savida de in te av nagon an led ni ng lamna-
des rill posrbeford ran utan frankering).

For inrikes tjansteb rev var portot for

ofrankerade b rev hela riden dersam ma som
for frankerade i morsars till allmanhete ns
brev, som ju losen belades med dubbelr
felande belopp. N agon aviseri ngsavgift
urgick heller inre. Fran och med den I juli
1920 , da tjanste frimarkena togs ur bruk,
sand es alla tji nstefo rsandelser ofranker a de.

T janstebre v till u rlander var underkasra-
de sam ma porro regler som and ra b rev, dvs
for ofrankerade b rev var porror der d ubbla

PS-bre v sant till
Danmark 1885,
dvs fran perioden
med postsaksmarken
(1876- ca 1906) .

Ofrankerat och
rekommenderat
PS-brev, avsett for
inrikes befordran,
skickat till Bornholm
ar 1888. Nagot
postsaksmarke har
in te anvants  - i strid
mot reglementet.
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PS-kuvert som
innehallit inkasse-

ringshandlingar som
inte kunnat inkasseras

i Sverige och darfor
returnerats ar 1907.

AD IMS T A TI ON DES POSIES DE, S U E D E
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Biffer s l y a lieu
to ot le r a h o . t r

mot for frankerade. For Postverkets tjans-
tebrev rill utlandet fanns dock regeln arr de
var avgi ftsfria. Pa sadana brev an bri ngades
boksraverna S P (posrsak pa franska, dvs
Service Postal) . Sverige anvande under
aren 1876 rill cirka 1906 sarskild a post-
saksmarken pa postens tjansteforsandelser
(bade pa brev och posranvisn ingar) rill ur-
lander. Brev som inneholl oinkasserade
handl ing ar sindes porto fritt uran att dessa
bokstaver fanns pa kuverrer.

Losbrev
En ytterligare typ av ofrankerade brev var
losbreven . Sadana brev hade ett enhetspor-
to av 1 skilling banco fran 18 12 och 3 ore
fran den 1 juli 1858. Losbreven var dels
sadana b rev som lam nades till postforaren
ling s hans postlinje och avlamnades till
mottagaren li ngs samma postl inje, dels
sadana som lamnades in pa err posckonror
och ham tades pa det narmaste av mottaga-
ren eller lamnades ut av postforaren. Portor
kom at galla hela riden fram rill 1884, da
losbreven upphorde. Under hela denna rid
erlades beloppet kontant och frimarken
utnyttjades inte.

Dock fanns dee ett par undantag: dee
fo rsta gallde tjanstebrev som sandes som
losbrev. D essa skulle fran 1877 frankeras

med 3 ore per 100 gram. D essucom skulle
losbrev som skickades inom Stockholm
under aren 1856- 6 1 frankeras med det
svarta lokalfrimarker.

Krigsfangeb rev
O frankerade brev f ck ocksa skickas till och
fran k rigsfangar, liksom rill och fran i neu-
tralr land intern erade militarer om de for-
seddes med texten "Prisonn ier de guerre"
eller mocsvarande text pa engelska eller
ryska. D enna bestam melse in fo rdes i sam-
band med Romkongressen 1906 och trad-
de i krafr den 1 okcober 1907. Sadana
forsandelser fick dock inte rekommende-
ras, assureras, belaggas med postforskott
eller begira s expre ssutd elade, ut an att av-
giften for tillaggstjansten erlades med fri-
marken. D enna regel upphavdes senare for
rek- och assbrev, varfor ofrankerade sadana
fick skickas ill krigsfangar redan under det
forsta varldskriger.

Reglerna om kri gsfangars och internera-
des post gallde offi ciellt inte inri kes forra n
i februari 19 16, da det blev klarlagc efter
skrifcvaxling mellan Generalposrscyrelsen
och postmyndigheterna pa Godand att
frankeri ngsfrihete n ocksa skul le gall a for de
intern erade sjomannen fran det cyska m in-
farrygec Albatross. D e hade dock i p rakci-
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ken fan skicka ofrankerade forsandelser
redan 19 15 som der avbildade brevkorrer
ger virrnesbord om.

Andra ofrankerade brev

Der kan rillaggas arr brev eller brevkorr
med ogilrigforklarade (nollade) frimarken
ocksa behandlades som ofrankerade. En-
ligr insrrukrionerna skulle posrrjansteman-
nen ringa in der ogilriga frimarket och sarra
en nolla bredvid der. Frimarket skulle hel-
ler inre makuleras. Des5a be5rammel5er
gal Ide redan fran den for5ta posrkonvenrio-
nen 50111 Varldspo5rforeningen urfardade
och 50111 rradde i kraft den 1 juli 1875.

Ofrankerat assbrev
till en krigsfange
i Osterrike ar 1916.
Post till och fran
krigsfangar var
avgiftsfri fran 1907.

Der kan ocksa noteras arr brev 50111 varit
med om sjoolyckor kan vara ofrankerade
vid ankomsren rill adressaten, fastan de
varir frankerade fran borjan. Err for samla-
re valkanr exempel ar forsandelserna fran
den pa nyarsnatte n 1899/ l 900 mellan Abo
och Stockholm forolyckade baten Bore,
vilka 5amrl iga var frimarksl osa vid ankoms-
ren till sina adressater.

Brevkort

N i r brevkorten inforde5 i Sverig e ar1872
fanns det endasr officiella sadana fram rill
1876. Fran och med den 1 januari 1877
blev der rillarer med 5 k privara brevkorr,

Tit

C A R T E P O S T A L Eg g e- _a .
(Paa denne Side skrively. 9, ga r.

; t ! : %
° g r

• 1w3 °d oc -

Ett "no/lat" brevkort
fran 1903, forsett med
ett danskt frimarke
som  var ogiltigt i
Sverige. Brevkortet
har postats pa
postilj onskupen pa
taget mellan Gote-
borg och Halmstad
och /osenbe/agts med
1O ore, dvs dubbelt
felande be/opp.



Ofrankerat brevkort
till Norge 1897,

losenbelagt som
ofrankerat brev, dvs

med 2 x 10 ore.

1  • I d , ,
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som alltsa skul le frankeras. H e! t ofrankera-
de brevkorr var emellerrid in te tillatna.

I den internationella postt rafiken var
ofrankerade brevkorr inte ti llatna forran
den 1 juli 1892 . Icke frankerade brevkorr
fick alltsa inte skickas fore denna ridpunkr
utan blev anringen rerurnerade till avsan-
daren eller forstord a av posren . Vid Varlds-
postforeningens kongress i W ien 189 1
bestamdes att heir ofrankerade brevkort
skulle behandlas som ofrankerade brev.
Mottagaren fick all tsa losa dem mot dubbla
brevportot, dvs 20 ore fran nord iska lan-
der, 40 ore fran europeiska lander, Egyp-

ten, USA och Canada samr 60 ore fran
uromeuropeiska.

I den inrikes postt rafiken galld e likn an -
de regler. Losen skull e i sadana fall erlaggas
med brevportot plus en aviseringsavgifr pa
6 ore. For err ofrankerat inr ikes brevkort
var saledes portot 6+ 10 ore. O m mottaga-
ren skriftligr forbund it sig att utlosa otran-
kerade brevkorr urgick dock ingen avise-
ringsavgift. lnre heller for ofrankerade
tjansteb revkort utgick nagon sadan.

Vid UPU:s kongress iWash ingron 1897
- vars regler tradde i kraft den l januari
1899 - besramdes att ofrankerade brevkorr

Ofrankerat lokalt
brevkort fran 1897.

Losenbeloppet
uppgick till fe/ande

brevporto, 5 ore plus
aviseringsavgift 6 ore.

97



Ett ofrankerat brev-
kort som skickats fran
en av de internerade
sjomannen fran det
tyska minfartyget
Albatross. Brevkortet
har censurerats
i Visby 19 15.

skull e losenb elaggas med dubbelr felande
belopp , dvs i Sverige med 2x IO ore for
brevkort fran ut land et respekrive 2x5 ore
for inr ikes och nordiska brevkorr. For inr i-
kes rjansreb revkorr uppgick portot  i ll  fe-
lande belopp , dvs 5 ore.

O frankerade b revko rt fick ocksa skickas
i ll och frankrigsfangar, liksom  til l och fran
i neurralr land internerade militarer om de
forseddes med texten "Prison nier de guer-
re" eller morsvarande pa engelska eller tys-
ka. D enna bestammelse in fordes som ovan
nam nts i sam band med Romkongressen

1906 och tradde i kraft den 1 okrober
1907. Sadan a brevkorr fick dock inre re-
kommenderas eller begaras expressutdela-
de, utan att avgiften for till aggstjansten
erlades med frimarken. Redan under forsta
varldskriget var dock rekommenderade,
ofrankerade brevkort t illatna .

Slutligen bor framhallas att de PS-bre v-
korr som infordes 1874 skulle skickas utan
frankering. PS, som ar en forkorrning av
PostSak, anv andes som tidigare namnt s for
att markera att forsandelsen i fraga var en
tjansteforsandelse inom posten .

PS-kart (egentligen
avsett for inrikes
medde/anden me/Ian
postanstalterna),
anvant for att andra
en tidnin gsbestalln ing
hos A vispostkontoret
i K6penhamn 1887.
Postsaksforsandelser
var portofria och
skulle darfor in te
frankeras.
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Korsband
Forsandelseslaget korsband indelades i
rrycksaker, varuprov, affarshand lingar och

rid ningskorsband . D e senare redovisas
under rub riken rid n ingar nedan .

H elt o fran kerade van Iiga rrycksaker tick
inre posrbeford ras i enligher med Varlds-
posrforen ingens forsra konven tion fran
1874 . D enna regel kom att galla under alla
de ar som behandlas i denna arrikel. l nr ikes
rrycksaker skulle forsri:iras sedan m i nsr err
kvarral forflurir och avsandaren in te hade
ham tat dem . O frankerade t rycksaker fran
urlander skulle insandas til l Reklamarions-
konrorer for att dar oppna s och rerurneras
till inlam ingsposta nstalten om sa var moj-

ligr.
For varuprov och affarshand lingar

fann s sarskilda bestam melser i Varldspost-
foren ingens forsra konvenr ion . I morsars
rill rrycksaker tick de befo rd ras, v en om de

var ofrankerade, men de b lev li:isenbelagda

med porro r for err o frankerar b rev av sam-
ma vikr.

I den in rikes postt rafiken tillats in te

nagor slag av ofrankerade korsband , alltsa
heller inre affarshand lingar eller varuprov.

I 1899 arsallmanna poststadga in fordes
dock regeln arr heir ofrankerade korsband
skulle aterstallas ti ll avsandaren om den-
nes ad ress fanns angiven pa forsandelsen.
Li:isen u rgick i sadana fall med dubbelr

felande porro.

Postanvisningar
H eir o frankerade posranvisn ingar var inre
tillatn a under den sruderade ridsperioden .
D e enda undanragen urgjo rdes av inr ikes
tjanstepostanvi sni ngar efter den 1 juli
1920 och posranvisn ingar som skickades
inrernarionellr mellan olika posrforvalr-
ningar. Pa sadana anbringades posrsaks-
marken under aren 1876 - cirka 1906 .

Inr ikes ofrankerade posranvisn ingar

Postforskottsanvisning
fran 1904  som  enligt

reglementet inte skulle
vara frankerad,

eftersom frankeringen
asattes forsandelsen.

k v i t t e a t t o r sAn d e l »e n s 93 8 at
En postforskottaf6rin delse med ilimningn:.r hsr jag den s dag

u•u daclt -• ·i: tt agit efter erlilgrande llf derua postflln kottaanvimingt

e l opp, e: ii d e " . 190 _,
T r · · +
tdu ta-tat««

t est/ n ut ottat ' r i delse ne a t

INRlKES T0
t o t - .. #hr '6..- A

r ammeuseortn:
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var saledes in te t illatna . D et ar darfor en -

dast genom posttjansteman nens fo rsum-
melser som nagot sadan t kunde forekom-
ma.

I den in rikes postt rafiken in fordes efrer

hand postforsko ttsanvisn ingar (de forsra
med beteckn ingen blankett n r 169 u tko m
1894). D e ko m t ill anv andni ng da postfor-
skorrsbelopp skul le atersandas ti ll avsan da-
ren av post fo rsko ttsfo rsand elsen . Eft ersom
posrforskorrsavgifren (som var idenr isk
med postanvisningsavgiften) erlades av
avsandaren med frimarken pa fo rsandelsen

eller ad resskortet , behovde postfo rskott s-
anvisn ingen inte frimarkas.

Paket

Paker skulle en ligr poststadgorn a atfol jas
av en ad ressbrev fran den 1 januari 1873
och fran den 1 januari 1878 av en ad ress-
korr . Under en overgangsperiod (inri kes

rill 1894 , D an mark rill 1899 och N orge rill
19 11) tick ad ressbre v anvandas parallellt
med adresskorren . Fo re 1873 forekom
ocksa anvindnin g av ad ressbrev men var-

ken paket eller foljehand lingar skulle fran-
keras, oavsen hur porto t beralars.

Frankering skulle i no rmala faller ske pa
ad resskorr/ad ressb rev, varfor sjalva paketet
inte frimarkte s. D et finns dock vad m an

skulle kunna kalla for p rakt iska undanrag,
beroende pa an paketet hade b revform och
av avsandaren fo rsetts med frim arken fo re

in lam ni ng pa posransralren . O m brevet
visade sig vi ga mer an 250 gra m - maxim i-
vikten for inr ikes b rev - skrev postt janste-
m annen ur en ad resskort, vilker i sadana
fall ej blev frimarkt.

Fo r i nr i kes paker fan ns der in te nago t
frankeri ngstvang mellan den I januari

1873 och den 10 mars 1905. M ottagare n
fick betal a sam ma porco som avsandaren
skulle ha erlagr fram rill den 1 juli 1896 , da
en extra avgifr pa 10 o re rillkom .

I posrrrafiken med D an mark och N orge
in fordes den extra avgifren pa 10 ore redan

188 1 och den kom att galla anda till den
I januari 1920 , da fran keri ngsfrihet en
up phord e.

T ill Finland fanns frankeringsfriher fore

ar 1895 for oassur erade paker. H eir ofran-

f -
64 /ocH olm St.

'  · • so · ketp
POST+0RSKOTT

Ofrankerat inrikes
adresskort fran 1899
-  ofrankerat eftersom
frimarkena satts pa
paketet (f6rmodligen
ett st6rre brev) .
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kerade paket debiterades dock en extra
expedirionsavgifr pa 25 ore eller 35 penni
for paket upp rill 5 kg och dee dubbla
dir utover.

For paket rill utlander - bade rill de
nord iska landerna och till ovriga utlandet
- radde i regel frankeringsfriher for s k
tariffpaker, medan s k postpaket (paket
med err enhetsporto upp rill 3 kg eller 5 kg
fran 1896) skulle frankeras med hela por-
tot.

I posttrafiken med utlandet forekom dee
arr avsandaren av err paket kunde ataga sig
att betala tull- och/eller befordringsavgifrer
som inre kunde beraknas vid inlamnings-
rillfaller. I sadana fall urfardades en s k
frankosedel, pa vilken avsandaren forplik-
tade sig an berala avgiftern a nar up pgift om
storl eken pa dessa erh allits. Sadana ad ress-
kort blev darfor inte frimarkta , om inte
avsandaren redan vid inlam nandet betala-
de avgifrer som framgick av postt axorna.

Pa vanliga paket fick avsandaren inte
nagot inlimnin gskvitto. D en som onskade
e t kvitto fickfylla i ett ext ra adresskort och
detta blev sedan datumsta mplat av post-

tjanstemannen . Denne fyllde ocksa i upp-
gifrer om vikt och porto.

En sarskild form av ofrankerade ad ress-
korr urgjordes av de s k nodadresskorren,
vilka in fordes 1894 . De anvandes som
namner anryder som duplettavier nar det
ordinarie ad resskorret forkom mit. En an-
d ra version i m indre form at r fran 1905.
N odad resskorren (blankett nr 108) tick
anvandas tills postanstaltens forrad av dem
tog slur efrer det att Postreglemenre I t rat t
i kraft den 1 november 19 12. Darefer
anvandes vanliga ad resskorr som nod-
ad resskon genom handskrifrsnotering
"D uplett" v erst pa ad resskon er.

Slurligen kan namnas att sarskilda
ad resskort rill retur paket (blankett nr 87)
infordes den 1 februari 19 15. D essa kom
rill anvandn ing ni r ett paker inte avhamta-
des eller blev obestal lbart och darfr skulle
returneras t ill avsandaren. Den ne fick be-
tala returportot nar paketet hamt ades pa
posten - losenbeloppet anbringades ibland
pa ad resskorrer med frimarken men kunde
ocksa betalas kontant utan att ad resskorret
blev frimarkt .

Ett adresskort till
inrikes paket fran
1898 anvant som
inlamningskvitt o

for ett paket som
skickats fran post-
stationen i Akarp.

K u p o n g .

-  r

t a kett + 233.
M a i i

be .or dring d
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Ofrankerat nod-
adresskort till paket
fran ar 19 11, avseen-
de ett till avsandaren
returnerat paket och
l s enbelagt med
returportot.

D er kan tilli ggas at vanliga ad resskorr
anvandes som retur adresskorr fore 1915.
Aven sadana kan darfor fo rekomm a ofr an-
kerade.

Tidningar
Ar 1873 info rdes mo jligh ete n att posr-
abon nera pa rid n ingar och ridskrifrer. D en
blivande abonnen ten fick fylla i en sarski ld

blankerr, n r I40, nar tid n ingarn a bestall-
des. Abonnemangsavgifrerna, som inklu-
derade porro r for arr d isrr ibuera ridn ing-

arna, beralades pa posrkonrorer. D etra
skickade sedan beta In ing rill u rgivaren , rill-

sam mans m ed uppgifrer om abonnenrer-
nas nam n och ad ress.

D e posrabonnerade rid n ingarna lam na-
des in ofrankerade av ridn ingsurgivaren pa
rryckorrens posrkonror som skickade dem

vidare rill ad ressposransralrerna. D ar dela-
des de ur av b revbarare. D essa s k u rgivar-
korsband var o frankerade efrersom avgif-

cen for poscbeford ran erlades med err be-

!opp som baserades pa vikren av de ridn ing-
ar som lamnades in vid varje sarskilt tillfalle.

Ar 1877 inf6 rdes ett sarskilt lagre kors -
bandsporro for ridn ingskorsband . O essa
urgjo rdes av enscaka cidn ingar som urgiva-
ren skickade d i rekcadresserade ci 11 en abon-
nen r. D e kunde ocksa besta av cidn ingar

och ridskrifrer som ej poscprenum ereracs.

D essutom fick detta lagre port o urnyrrjas
for forfaccningssam lingar och hand lingar,
ucgivna av sallskap och foren ingar. O essa
urgivarkorsband , som skulle frankeras,

uppho rde den 30 jun i 19 19.
Fran 1juli 19 19 infordes sarskilda mass-

korsband , som ocksa utnyttj ades av rid -

n i ngsutgi vare. Sadana massko rsband skul-

le inre frankeras.
T illfallig overflyrcning av rid n ingar

kunde bestallas pa posten fran och med
1877. Avgifren for detta var 25 o re for en
t idn ing som utk om hogst en gang per vecka

och 50 ore for ovriga. M eddelan de om
ridn ingsoverflyrrning skedde rill en borjan
pa postens PS-kort, vilka frankerades med
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En ofrankerad
anhallan om tidnings-

overflyttning fran 1907
-  avgiftsfri eftersom
poststationen Sno-

bergshyt tan stangts
av posten den 1 Juli

1907. Avgiften var
annars 50 ore for till-
fallig overflyttning av
en daglig tidning vid

denna tidpunkt.

I

I
I

!

Blatett .rt 1 ,
Ji po

avgifren for overflyrrningen . I mars 1891
infordes en sarskild blankett, nr 14 1. Aven
denna skulle frankeras med avgiften for
overflyttn ingen.

Der forekom dock arr PS-korr och rid-
n ingsovertl yttn i ngsblankerrer inre franke-
rades. Decca berodde pa ace avgifr inre
urgick om der var posren som fororsakade
overtl yttn ingen, t ex beroende pa ace en
posransralc !ages ner. Denna bescammelse
t erfi nns i $ 28 i 1904 ars tidningsregle-
mence (§ 27 i 1892 ar s reglemente).

O m posrabonnerade ridningar ince kom
fram i rid eller om oti llrackligt antal leve-
rerars av urgivaren, reklamerades derra av
moccagningsposransralren pa en s r skild
blankecc, nr 147. Denna blankecc frankera-
des ince, eftersom sadan reklamation var
avgifrsfri i morsars till allmanhetens rekla-
macion av andra postforsand elser (som

koscade etc enkelr brevporto fran och med
1899).

Avslutning
I denna arrikel har vi gjorr en genomgang
av hur ofrankerade forsandelser av de sex
olika huvudkaregorier som posten befor-
drade under aren1855- 1920 skulle be-
handlas. Genomgangen har dock blivir
relativt rapsodisk och lasaren far darfor ha
overseende med att nagon eller nagra as-
pekrer inte blivir behandlade.

Det maste ocksa tillaggas att sarskil t
urrymme inre bererrs for de mn g a olika
slag av blankerrer som i normalfaller inre
skulle fran keras. Der gall er r ex ol ika slag av
kvitton, inlamningsbevis o dyl, vilka pos-
ten tillhandaholl utan kosrnad for sina
kunder.
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