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Inledning

Följande artikel utgör en fri fortsättn ing på
den uppsats om vår första konvention med
Frankrike, som publicerades i Postryttaren
1996. Eftersom läsarna förmodligen är de-
samma lämnar jag nu inledningsvis info r-
mation om vad som ytterligare framkommit
beträffande den första konventionen .

För de in ledande förhand lingsförslagen
redogörs kortfattat men förhållandevis
mycket spaltutrymme har däremot givits åt
utd rag ur två brev skrivna av generaldirektör
Roos till Kungl. Maj:t behandlande dels
viktenhetsproblematiken, dels brevbärings-
avgiften . Båda är mästerligt analyserade av
Roos som troliga stö testenar i de komman-
de förhandlingarna om den nya konventio-
nen .

Endast paragrafer rörande brevposten
har citerats från konven tionen och från det
tillhörande expeditionsreglementet. Dessa
har i en del fall kommenterats direkt i an-
slutning till texten .

Den porto tabel l "A", som tillhör kon-
ven tionen har kompletterats med en sidota-
bell vilken utvisar artikelnummer som an-
vändes i avräkningarna mellan de båda
postverken . Dessa nummer stämplades i
stället för lösenbelopp på obetalda brev
som transiterade Frankrike med destination
Sverige. D etta är sanno likt okän t för många
samlare.
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Han tog efter avslutad folkskola anställning

på en el firma och har sedan dess varit

elektriciteten trogen. En lägre ingenjö rsexamen

följde och så småningom, efter fr itidsstudier,

civilingenjörsexamen på KTH. De nära femtio

yrkesverksamma åren har fördelats tämligen

jämnt mellan dels teknik, avslutad med

chefsskapet för ASEA's konstruktionsko ntor

för stora, roterande maskiner, dels internationel-

la affärer, krönt av chefsskapet för AS EA's

vattenkraftverksamhet. De sista tio arbetsåren

ägnades åt internationell affärsverksamhet

med London som bas och där avnjutes nu

pension tillsammans med hustru

Kersti, även hon filatel ist.

Använda specialstämplar redovisas med
h istorik och avtryck. De oklarheter som
framkommit beträffande decimstämplarna
redovisas. Kortfattat, och detta i brist på
uppgifter, informeras om stämplarnas före-
komstfrekvens, varvid noteras att praktiskt
taget alla är sällsynta.

En kort redogörelse lämnas för använda
franska avräkningsstämplar, ett ämne som
mig veterligen ej tidigare behandlats i
svensk litteratur.

Ingående redogörs för den deln ing av
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brevbäringsavgiften , som skulle ske mellan
länderna och uppgift lämnas om det beräk-
nade an talet brev som sän ts från Frankrike.

Vidare behandlas den u tökn ing i an talet
förbindelser mellan England och Sverige
som på svenskt initiativ tillkom som bered-
skap i händelse av totalblockad av Frankrike
under kriget med Preussen .

Slutligen har behandlats de ändringar,
som gjordes under konven tionens gilt ig-
hetstid beträffande utväxlingskontor.

Komplett ering av 1996 ärsuppsats om
vår första konvention med Frankrike

Jag har i det arkiv, som generalpostdirektö-
ren Roos efterlämnat, funn it en översätt-
n ing till svenska av expeditionsreglementet.
Det är i handskrift och verkar vara mångfal-
digat i någon form av hektografering. En
kopia finns nu på Postmuseum.

Stampara "PP", "PD" och "C harge"
graverades av hovgravören Salm son och le-
vererades till postkamrerare W inroth på
Kungliga General Post Styrelsen (KGPS)
den 13.12. 1854.

Förfäktningar

I det nya avtal som Preussen och Sverige
slöt är 1864 ingick en sänkning av tran sit-
kostnaden fran 1 Franc (Fr) 6o cen times
(ctms) till 1 Fr 1o ctms per 3o gram brev i
sluten postsäck mellan Sverige och Frankri-
ke via Preussen (= Tyska Postfören ingen).

Av skrivelser mellan KGPS och Kungl.
Maj :t under slutet av är 1864 framgär att
Sverige "ä min isteriell väg" gjort framställ-
ning om sänkn ing av de portosatser som
gällde en ligt den fransk-svensk/ norska kon-
ven tionen av är 1854. Fran svensk synpunkt
borde antingen grundportot sänkas frän 1 Fr
till 9o ctm s varav Sverige borde fa 4o och
Frankrike 5o ctms eller, om portot bib ehöl ls
till 1 Fr, Sverige borde få 45 och Frankrike 55
ctms. Eftersom Frankrike betalade transitav-
gifterna mellan tysk och fransk gräns skulle
dessa förslag ge även Sverige del av transit-
kostnadssänkn ingen via Preussen . Det fran-
ska svaret blev att någon fördeln ingsändring

in te kunde komma ifråga, men att man i en
additionell konven tion borde ändra den
enkla b revvikten till IO g, att det betalda
portot mellan de två länderna skulle sänkas
till 8o, men det obetalda portot förbli 1oo
ctms. Portot och enkla brevvikten för brev
transiterande Frankrike skulle förbli ofö r-

ändrat. Det norska portot skulle ändras i
proportion till det svenska.

Detta franska förslag innebar att båda
postverken skulle få proportionsvis lika stor
minskn ing på intäktsidan genom portoned-
sättn ingen . Eftersom Frankrike från sin por-
toandel betalade transitkostnaden , innebar
förslaget att minskn ingen av den preussiska
transitkostnaden skulle komma enbart det
franska postverket till godo . KGPS rekom-
menderade därför Kungl. Maj:t att åtmins-
tone för tillfallet avslå detta förslag samt att
in leda förhandlingar med Danmark om att
sänka transitkostnaden för fransk-svensk
brevsäck genom D anmark till 3 Sgr per 3o
gram netto brevvikt, vilket motsvarade sjö-
portot mellan Preussen och Sverige en ligt
det senaste fördraget mellan dessa parter.
Nya konventioner som tillkom under år
1865 mellan D anmark- Sverige och Danmark-
Preussen kom att medföra avsevärt lägre
transitkostnad via D anmark och framtvinga-
de förhandlin gar mellan Preussen och
Sverige beträffande sänkn ing av sjöportot
mellan de båda länderna. En ligt gällande
avtal skulle detta sjöporto sättas lika den
danska transitavgiften . Sannolikheten att i
de nya förhandlin garna uppnå detta be-
dömdes så stor, att Kung l. Maj:t gav KGPS
i uppdrag att inkomma med förhandlings-
förslag till nytt avtal med Frankrike baserat
på en sådan sjöportosänkn ing. Ett sådant
förslag framl ades av KGPS enligt ett 47-si-
digt brevkoncept författat av Roos och date-
rat 13.10. 1865. I huvudsak skisseras villkor
snarlika det slutgiltiga avtalets. Det skulle
föra för långt att här återge stora delar av
detta förslag, men som ett exempel på för-
fattarens analysförmåga och ämbetsmanna-
mässiga språkbehandling återges nedan
hans behandling av problemet med olika
viktenheter i olika länder - ett stycke post-
historia i sig:
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Vigtenheten u tgö r fö r b ref, en ligt n u gällan de ko nven tio n (Art.VII) 7 1/ 2 gr el ler 1/ 2 lod , hvi lken sist-

näm nd a vigtsats sedermera, geno m Rikets Stä n ders , den 12 ju li 186o i näder gillad e b eslu t, bl ifvit förän d rad

t ill 1 1/ 2 o rt , som m ed 1/ 16 dels ort u n derst iger d en kon ven tio n sen liga vigten .

Gång efter an n an hafva, särdeles un der d en sedn aste t iden , dels gen o m E. K. M aj.ts Beskickn ing i Pa-

ris, dels geno m fran syska Postad m in istrat io nen , b lifvit av ko rrespo n den ter i Frankrike hos KG P-Styrel sen

an m älde klago m ål d erö fver att bref, som o betal ade bl ifvit frän Svens k o rt afsän da, försedda m ed vederbö -

rand e postan stalts an teckn in g derom , att tyn gden up pgått t ill m er än en kel b refvigt , vid fram ko m sten be-

fun n its väga vida m ind re än 7 1/ 2 gra m m er; hwadan klagan derne an sett dub belt po rto icke h afva b o rt dem

för sädan a bre f p äfö ras. O ch o m äfven tillfäl liga o mstän di gheter - säsom t . ex. att vid in lem n an det å afsän-

dan de po stanstalten b refpapp ret varit fuktigt el ler derä h äftat någo n del skrifsan d , so m sed erm era b o rt fal-

lit - kun n a föran leda d ert ill att ett b refs verkliga vigt b lir vid afsänd and et o ch fram ko m sten i någo n m o n

o lika, har d ock, med särskild t afseen de å den efter ko nven tio nens afslutande vid tagn a förän drin g i Sven ska

b refvigten, KG P-Styrelse an sett sig, i fall af förenäm n da beskaffen het , icke ku n na eller bö ra förvägra kla-

ganderne rest itut io n af den högre po rto afgift , so m b lifvit dem afford rad .

De flesta af d e an tydda olägen heterna förekom m as gen o m antagan det af en gem ensam vigten h et. So m

sådan har efterhand den Fransyska gram vigten b lifvit erkän d ino m de flesta Eu ropeiska Postverk. Äfven i

d e sed naste afslu tade Svenska Postförd rag m ed D an m ark o ch m ed Preussen, h ar en kla b refvigten b lifvit be-

stäm d i gram m er, eh uru, på grund af särskild a aftal m ed dessa länders Po stStyrelser, vid de Sven ska po stan-

sta lterna t . v. begagn as närm ast m o tsvaran de ort vigter. KG P-Styrel sen har em ellert id vidtagit förberedande

åtgerder för at t vid postanstalterna gramvigter m å kun n a ko m m a t ill använ d n ing vid taxeringen af all d en

ko rrespo n dens , för hvilken gällan d e förd rag stadga en såd an vigtberäkn ing. Det b ö r således icke m öta nå-

go n betän klighet at t i ett b lifvande Po stförd rag m ed Frankrike b estäm m a vigten heten en sam t i gram m er.

I de flesta sed nare tiders postfördrag, afslutade af Sverge, Dan mark, de Tyska Staterne, Nederlän derne,

Belgien, Englan d och Ryssland är en kle b refvigten bestämd t ill  femton  gram m er. Pyreneiska h al föns stater

hafva derem o t fo rtfarande fasthällit vid 7 1/ 2 gramm ers vigten . Dä n u Fran kr ike fö r ko rrespo n den sen m ed

Sverge och No rge will frångå den na sistnäm n da vigts ats, hade i någo n m o n ö n skl igt varit , att för d en na

ko rrespo nd ens ko m m a att gälla en ahan da vigtbestämm else, so m för stö rsta delen af all an nan in tern atio -

nell b refvexling. O lägen heten af att för ko rrespo nden s adresserad till Fran krike eller so m skall ö fver d etta

lan d tran sitera, en kla b refvigten b lefve en an nan än den för an nan utlän d sk b refvexling i al lm än het gällan-

de, är d ock icke af d en betyden het at t, o m Fran krike - för hvars äfven intern a b refbeford ran IO gram m er

u tgö ra vigten heten - vid häller detta sitt i det ta afseende o fvanställda förslag, d en na o m stän d ighet b ö r u tgö-

ra nägot h inder för träffan det af en ö fveren sko m melse i äm net.

I ett nytt b rev till Kungl. Maj :t daterat
7.2. 1867 och baserat pa de senast avslutade
fördragen med D anmark respektive Preus-
sen och i "öfr igt inträffade förhållanden"
sammanfattar Roos ånyo de svenska, och
till del även de norska synpunkterna, in för

tänkta, m inisteriella förhandlingar. Även
detta brev innehåller ett avsn itt analys av ett
dåtida postalt arrangemang föga behand lat
av våra posth istor iker, näml igen brevutbär-
n ingen . H an skriver :

Den omständigheten, att  i  Sverige, likasom  i  Norge, uppbäres en särskild afgift för försändelsernas

hembärande till adressatem e.
Hvid alla de un derhand lingar, so m föregått de u nder d e sed n aste ären afslu tad e postförd rag, har b lifvit

fram stäld t yrkand e derpå att, sed an n um era up pbärand et af en särskild b refbäringsafgift b lifvit i de ald ra

flesta länd er afskaffadt ; Sv. Postverket m åtte från kän nas rätt igh eten t ill en ytterl igare afgift s u ppb ärand e för

hem sänd and et ti ll ved erb örande ad ressater af försän delser, so m an ko m m it från de länd er, m ed hvilka fö r-

d ragen afslutats.

So m grund h ärför har åberop ats d els att geno m u ppb ärandet af en dylik extra afgift för en del af b ref-

beford ringen i väsen tl ig m o n rub bas det gen o m förd ragen faststälda förh ållan det m ellan de län derna till-
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ko m m an de an delar af p ostbeford ringsafgiften i d ess helh et, dels också att - m ed an i gem en all den Postver-

ken t illko m m and e ersättn ing för d e på dem an ko m m an de ätgerder t ill u nderlät tand e af postförs än delser-

n as u tvexlan de m ellan vederbö ran de afsän dare o ch adressater, anses in n efattas i de förd ragsen ligt fastställ-

da fran ka - o ch po rtosatserne, - in träffad e gen o m up pbäran det af en särskild b refbäringsafgift, ett m o tsatt

o ch m o t förd ragets m en ing stridan de förhållan de, hvi lket äfven har t ill följd att försän delser, beford rade

m ellan sam ma o rter och u nder en ahand a vilko r i öfr igt , bli fva, då de fa rtskaffas i den ena riktningen, dyra-

re än hvad fallet är då de afgä i d en and ra riktn in gen .

H itt ills har i de afslutade förd ragen icke in flut it något stadgand e af o fvano m förm äld a beskaffen het ,

m en utan tvifvel skall, i sam m a mo n so m b retbärarafgiftens afskaffand e h un n it b lifva m era o inskrän kt , allt

stö rre svårighet m öta fö r po stfö rd rags afslutan de m ed b ib eh ållande för Svenska Postv erket af rätt igheten

t ill u ppbärande af en särskild afgift som an n orstäd es icke ifrågako m m er, eller också b lifva nö dvän digt att ,

o m den na rätt ighet skall fortfarand e erkän nas, d erfö r gö ra up po ffringar, so m san no likt ko m me at t ö fvervä-

ga fö rmon en af b refbäringsafgiften s b ibehållan de.

[...]
Medgifan det, på sätt från No rsk sid a b lifvit ifrägastäldt, af en Fran kr ike t illko m m an de stö rre po rtoan-

del för så lång t id som särskild b refbärarafgift kun d e kom m a att upp tagas, synes derem o t Poststyrelsen dels

i viss m o n in nebära ett icke fördelaktigt prejud ikat, dels icke led a t ill häfvandet af den från Fransk sid a o fta

ö fverklagade o lägen heten deraf att, till följd af b retb ärarafgiften , förs änd elser, so m i o lika riktn ingar fort-

skaffas m ellan sam m a o rter, icke äro u nd erkastade en ahan d a afgi fter.

Ett kärnfullt brev frän Finansdepartementet daterat den 24. 5. 1867 och
ställt till KGPS meddelar :

Kon gl. Maj :t har den n a d ag i n åder låtit sig föred ragas Eder u n derdån iga skrifvelse den 7 n ästl id n e Feb ruari

ifråga o m afslu tand e af et t nyt t po stfö rd rag m ellan de Fö ren ade Riken a o ch Fran krike ; O ch , som erfaren h e-

ten af d e u n derh and lingar, hvilka emellan Ko ngl. M aj:ts Regeri ng och d en Kejserliga Fran ska varit en läng-

re tid förd a, angåend e en ny po stko nven tion , tydl igen ådagalagt , att ingen d ylik ö fverensko m m else och

följaktl igen icke h eller de fördelar, so m gen o m en sådan , jäm förd m ed de i flera delar n u m era oläm p liga

bestäm m elserna i 1854 ärs postfö rdrag, bo rde ku n n a b ered as at ko rrespo n denterna och po stverken i de För-

en ade Rikena, står att ernå an n o rlu n da än efter m un dtliga och o m ed elb ara förh an d lin gar em ellan särskilda

för än dam ålet utsedd e och i p ostfö rhällan den sakku n n ige m än , för hvilkas sam m an träde i Paris t iden b lif-

vit af Kejserl. Fran ska Regerin gen föreslagen till den I n ästko m m an de Ju li, har Kongl . M aj :t täckts i n åder

besluta, at t Kom m issarier för d e Fö ren ade Riken a, en för hvartd era, sko la förord nas att vid näm n da tid in-

ställa sig i Paris och m ed d en Franska Gen eral Post D irektö ren , eller d et o m b ud , so m från Fran sk sida kan

b lifva u tsed t , uppgö ra ett förslag till n y p ostkon ven tion em ellan de Fö ren ade Riken a ä ena, sam t Fran krike,

å an d ra sidan .

Jem te m edd elan de häraf, får jag tillika, på n ådigste befalln ing, an m od a Eder in ko m m a m ed un d erdå-

n igt förslag ej m ind re ä läm p lig perso n att förord nas som Sveriges Ko m m issarie vid ifrågavarande u nd er-

han d lingar än äfven ti ll instrukt io n för sam m a Ko m m issarie.

Detta brev besvarade KGPS samma dag.
Roos utsågs att förhandla och in struktio-
nerna följde helt vad som tidigare brevledes
framförts till och från Kungl. Maj :t.

Portot från Sverige till Frankrike via
Preussen hade sänkts till 63 öre för frankerat
och 77 öre för ofrankerat brev enligt taxan
av den 23.4. 1867. Att det blev billigare att
sända frankerade brev till Frankrike i öppen

post via Preussen än d irekt i sluten säck öka-
de säkerligen intresset för förhandlingar.

Noggran t förda sammanställn ingar och
förhandlingsno teringar finns bevarade och
är tillgängliga för den intresserade i det s. k.
"Generaldirektören Roos Arkiv" på Riksar-
kivet.
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Utdrag ur konventionen

POSTFÖRDRAG
em ellan

de förenade konungarikena Sverge och Norge, å ena,
sam t

Frankrike, å andra sidan;

afslutadt i Paris den 31 oktober 1867
ratificeradt i Stockholm den 2 2 november s. å.

Kommentar:
j ag har av utrymmesskäl slopat artiklar som uteslutande berör N orge, trycksaker o.d. samt sådana, som enbart berör

administrativa rutiner etc.

ART. r.

M ellan Sven ska och No rska Postverken , å ena, sam t Fran ska Postverket , å an d ra sidan , sko la u tvexlas b ref,

varup rofver o ch t rycksaker af alla slag, m ed elst anlitande af de staters poster, geno m hvilkas o m råde u tb yte

af slutna b refpaketer m ellan fö renä m n de Po stverk kan ega ru m .

ART. 2 .

U tgifterna för beford ran m ellan svenska eller no rska grän sen och tysk gräns af d e i föregåen de art. o m för-

mälda slutn a b refpaketer skol a uteslu tande b estridas af Svens ka resp . No rska Po stverken .

Derem ot skall Franska Postverket en sam t åligga, att t ill Belgiska o ch Tyska Po stverken utgifva ersättni ngen

för fort skaffan det gen o m Belgien och Tysklan d af näm nd e slu tna b refpaketer.

ART.3.
Vid fö rsänd n ing af van liga b ref, d . v.s. sådan e som icke äro reko m men dera de, vare sig från Frankr ike och

Algeriet t ill Sverge och No rge eller från Sverge o ch No rge till Fran kr ike o ch Algeriet , an ko m m e på afsänd a-

ren att, efter som h on o m god t syn es, an t ingen ö fverlem na åt em o ttagaren att betala po rto t för ifrågavaran -

de b ref eller ock att sjelf i förväg utgö ra det po rto , so m belöper för beford ran t ill b estäm m elseo rten .

ART. 4.
Portoafgiften för van liga, d .v.s. o reko m men d erade b ref, som utvexlas m ellan , å en a sidan , perso ner, so m

vistas i Fran krike eller Algeriet, o ch , å an dra sidan , perso ner, som u ppeh ålla sig i Sverge eller No rge, skall

utgöras en ligt n edanståend e tariff:

Kommentar:

Den aberopade tariffen är i tabellfo rm. Den har här av lay outskäl getts figur ummer och aterfinns nedan som Fig. 1.

ART. «.
Vanliga b ref, hvilka styckevis försänd as geno m Fran krike, vare sig t ill Sverge från de län der, so m fin nas

up ptagna å den förevarand e förd rag b ifogade tab . A , eller från Sverge till de å tab . A upp tagn a län der, sko-

la m ellan Franska och Sven ska Postverken utvexlas u n der de vilko r, so m fin n as å n äm nd a tab ell an gifna.

Det är em ed lert id ö fveren skom m et, att de gen o m tab . A för d et ta utb yte fastställda vilko r ku n na föränd ras

geno m ö fveren sko m m else m ellan Franska och Svenska Po ststyrelserna.

K ommentar:

Observera att trans tportosatser a kunde, och rimligen måste kunna ändras av p oststy relserna, medan portot mellan de

f ördragsslutande parter a allti d skulle godkänna s av ratifi cerande my ndighet d.v.s. regering, konung e.d.

En f örenklad kop ia av tabell A har inkluderats. Se Fig. 4 nedan
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ART. 7.

Franska Postverket är oförhindradt att till Svenska Postverket aflemna rekommenderade bref, adresserade

till svens ka orter, likasom att till Norska Postverket aflemna rekommenderade bref, som äro destinerade till

orter i Norge.

På samma sätt äro Svenska och Norska Postverken oförhindrade att till Franska Postverket aflemna rekom-

menderade bref, adresserade till Frankrike och Algeriet, likasom, såvidt förhållandena sädant medgifva äf-

ven till andra länder, till hvilka posten befordras genom Frankrike.

För rekommenderade bref skall alltid i förväg utgöras porto för befordran till bestämmelseorten.

Det är öfverenskommet, att värdepapper, gällande i hvar mans hand, icke må med posten försändas från

det ena till det an dra landet med mindre än att de äro inneslutna i rekommenderadt bref.

ART. 8.
För hvart rekommenderadt bref, som försändes från Frankrike eller Algeriet till Sverge eller Norge, skall,

utöfver hvad som i porto belöper för vanligt bref af samma vigt, å afgångsorten erläggas en särskild afgift

af 50 centimer; och likaledes för hvart rekommenderadt bref, som från Sverge eller Norge försän des till

Frankrike eller Algeriet, u töfver det porto, som belöper för vanligt bref af samma vigt, å afgångsorten utgö-

ras en särskild afgift af 35 öre om brefvet avsändes frän Sverge, men af n skilling om detsamma afgär frän

Norge.

Fig. 1. Tarifftabell t illhörande konvent ionens ART. 4. Notera att de av Gen.-dir. Roos t ill Kungl. Maj.t
framförda synpunkterna bet räffande brevvikten blev verklighet. Att en stor del av världen använde 15 gram
som enkelvikt bekymrade inte Frankrike, som höll fast vid 10 gram.
Notera även att kursen 100 ctms = 70 öre användes i denna konvent ion mot 72 öre i den första.

Porto, som skall För hvart bref och för hvar vigt
erläggas af af- af JOgrammer eller del af JO
sän dare för grammer skall redovisas:

frankeradt eller
af emottagare af Franska till Franska
för ofrankera dt Postverket till Postverket av
bref för h var Postverket Postverket
vigt af 10 gram- i i
mer eller del Sverge. Norge. Sverge. Norge.

deraf.
Särskild a slag af bref: centirn. centirn. centirn. centirn.

( från Frankrike ( till Sverge 60 centim. 25 -- -- --
( och Algeriet ( till Norge 70 centim. -- 35 - - --

(

fran ke- ( frän Sverge till Frankrike
rade ( och Algeriet 42 öre -- -- 35 --

bref: (

( från Norge till Frankrike 15 skilling - - -- -- 35
( och Algeriet

( från Frankrike ( till Sverge 56 öre -- -- 46 2/ 3 --
( och Algeriet ( till Norge 19 ski lling - - -- -- 45

ofran- (

kerade ( från Sverge till Frankrike
bref: ( och Algeriet 80 cen tim. 33 1/ 3 -- -- - -

(

( frän Norge till Frankrike
( och Algeriet 90 cen tim. -- 45 - - --
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ART.9.

Fö r hvart reko m menderad t bref, so m , ställd t t ill o rt in o m Sverge, afläm n as af Fran ska t ill Sven ska Postver-

ket , skall, u töfv er d en po rtoan del, som b elö per en ligt föregående 4 art ., Franska Postverket t ill Svenska

Po stverket erlägga en särskild afgift af 2o cen tim er.

Likaled es skall, för hvart reko m m en deradt b ref, so m Svenska Postverket aflemna r t ill Franska Postverket ,

och hvilket är ställd t till någon o rt ino m Frankr ike eller Algeriet, Svenska Po stverk et , utö fver den po rto an-

del, so m belö per en ligt fö regäen de 4 art. , till Franska Postverket erlägga en särskild afgift af yo cen t im er.

ART. 11

H vad b eträffar d et po rto och de särskilda afgifter, so m b öra af Sven ska och N o rska Postverken tillgod ob e-

räkn as det Franska Postverket för reko m m end erade bre f, ad ressera d e till d e i föregående art . 5 och 6 o m för-

m äld a län der, ska ll b eloppet häraf b estäm m as gen o m ö fverens ko m m else m ellan Franska Poststyrelsen sam t

Svens ka och No rska Po ststyrelsem a, i en ligh et m ed de förd rag, so m för närvarande gälla eller fram deles

kun n a ko m m a att afslutas.

ART. 12 .

Går reko m m end eradt bref förlo rad t , skall, in o m två m ån ad er <lerefter, till afsän daren betalas en ersättn ing

af 50 francs. Dock iakttages, att yrkan de på dylik ersätt n ing skall, för at t vin n a afseende, framställas ino m

sex m ån ader från den dag, då det reko m m en derade b refvet ti ll b efordran in lem n ats. H ar den n a förfallo t id

gått t ill än da, ege ved erbö ran de icke rät t till n ågo n ersättn ing.

Den h är o fvan stadgade ersätt n ing skall, fö r sävidt reko m m endera dt b ref gått förlo rad t u nder beford ran ge-

n o m fran skt, sven skt eller no rskt o m råde, d rabb a det Postverk, inom hvars o m råde förlusten egt rum . H ar

förlusten inträffat un der fortskaffan det m ellan Frankrike och Sverge eller m ellan Fran krike och No rge, skall

ersättn ingskostn aden d rabb a det Postverk, hvilket d et tillhö rt bestrida utgifterna för sam m a postbefo rdra n .

ART.1.
Varda från Fran kr ike och Algeriet ti ll Sverge eller No rge eller ifrån Sverge eller No rge t ill Fran kr ike och Al-

geriet försän da varup rofver, dagb lad , tid n ingar, period iska skrifter, h äftade eller b u nd n a b öcker, b roschyrer,

m usiktryck, kataloger, pro spekter, an n on ser och an dra tillkän nagifvanden , vare sig at t d e äro t ryckta, grave-

rade, litografierad e eller auto grafierade, sko la - i en a som i and ra fallet - d essa försänd elser fran keras än da

fram t ill b estäm m elseo rten .

ART.  19.
Det är m ellan de höga förd ragsslu tan de m agtem a utt ryckligen ö fveren sko m met, att b ref, varu p ro fver och

trycksaker af alla slag, afsända från Fran krike och Algeriet t ill Sverge eller No rge och tvärto m sam t fran kera-

de till b estäm m elseo rten i ö fverensstäm m else m ed förevarande förd rag, icke u nder någo n förevänd n ing el-

ler af hvad an led n ing det vara m å, sko la in o m det land , der bestäm m elseorten är b elägen , drab bas af något

po rto eller n ågo t slags afgift, som ko m m e att af m o ttagaren utgö ras, med un dant ag en d ast för den b refbä-

rareafgift , so m i Sverge o ch No rge d e försän delser äro u nd erkastad e, hvilka äro ad resserade till perso ner,

bo ende i städer, der b refven tillställas ad ressaterna geno m Postverkens b refbära re.

Det är afgjo rd t , att den na afgift icke skall ö fverst iga 3 ö re eller I skilling för hvart b ref eller paket .

Fö r att vidm agth ålla de geno m föregående art . 4 och 14 fastställd a grun der för fördeln ingen af de afgifter,

so m sko la up pbäras för försändelser, u tvexlade mellan Frans ka sam t Svenska och No rska Postverken , sko la

utö fver de gen o m förevarande förd rag bestäm d a afgifter för försänd elser, so m från det ena t ill d et an d ra

Po stverket ö fverlem nas, och så länge fö rbem äld a bre fbära reafgift fort far, vid hvart ärs utgång, sistnäm nde

b ägge Postverk t ill Franska Postverket u tbetala ett belop p, m o tsvarand e hälften af de b refbärareafgifter,

so m un d er det förflu tna året upp b u rits för försän delser, hvilka af ved erb örande Franska utvexlin gsko n tor

ö fverläm n ats t ill d e Sven ska eller No rska u tvexlingsko n toren .

Fö r b estäm m an d e af detta belo pp sko la hvart är Svenska och No rska Poststyrelsem a låta un der lop pet af

fjo rto n dagar verkställa en undersö kn ing, deraf resu ltatet skall Franska Po ststyrelsen delgifvas.
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K omm entar:

Den tidigare i uppsatsen publicerade farhågan framf örd av Roos till Kungl. M aj :t visade sig befogad. Denna gång

tvingades han all acceptera en artikel betriiffande delning av intäkterna från utbärning av konventionsp osten. För den-

na undersökning redogörs närmare i ell senare kapitel.

ART. 26.

Vanliga och rekommenderade bref, varuprofver och trycksaker, hvilk a blifvit oriktigt adresserade eller för-

sända, sko la å ömse sidor, utan dröjsmål, genom vederbörande utvexlingskontor ätersändas, med beräk-

nande med sam ma vigt och porto, hvartill dessa försändelser bl ifvit af det avsändande Postverket upptagna

i räkenskapen med det andra Postverket.

Försändelser af nämnda slag, hvilka äro adresserade till perso ner, de der ombytt vistelseort, skola å ömse si-

dor återställas, belastade med det po rto, hvilket sku lle hafva bort af mottagaren utgö ras.

ART. ±7.

Vanliga och rekommenderade bref, varuprofver och trycksaker, hvilka blifvit mellan Franska Postverket, å

ena, samt Svenska och Norska Postverken, å andra sidan, utvexlade, men , af hvad orsak det vara må, icke

kunnat adressaterna tillställas, böra, ä ena som andra sidan, vid månadens slut, eller o ftare om ske kan,

återsändas. De bland dessa försändelser, för hvilka porto blifvit debi teradt, sko la återställas mot påförande

af samma porto, som ursprungligen blifvit af det afsändande Postverket beräknadt.

De, hvilka blifvit aflemnade frankerade till bestämmelseorten, eller till det Postverks gri ns, med hvilket

försändelserna utvexlas, återsändas, utan att någon debitering eller kreditering af porto ifrågakommer.

ART. 28.

Franska Poststyrelsen samt Svenska och Norska Poststyrelserna skola, efter ömsesidig öfverenskommelse,

bestämma de postanstalter, genom hvilka utvexlingen af postförsändelserna skall ega rum. De skola förord-

na om hvad iakttagas bör i afseende ä försändelser, som blifvit med frimärken ofullständigt frankerade,

vare sig att dessa försändelser afgätt frän Frankrike eller Algeriet, från Sverge eller Norge. De skola ordna

d iri geringen af de försändelser, hvilka från ena som från andra sidan atlämnas, och uppställningen af de rä-

ken skaper, som omförm älas i föregående art. 25, likasom i öfrigt meddela de detaljbestämmelser och de

ordningsreglor, som äro nödvändiga för behörig verkställighet af de i förevarande fördrag innehållna före-

skrifter.

Det är afgiord t, att de här ofvan omfö rmälda detaljbestämm elser och o rdningsreglor kun na, med ömsesi-

digt begifv ande, af vederbörande Poststyrelser förändras så o fta samme Styrelser finna sådant  af  nödvän-

digheten påkallas.

ART. 29.

Detta fördrag skall ega gällande kraft från den dag, hvarom de fördragsslutande magtem a öfverenskomma,

efter det att detsamma blifvit kung iordt i enlighet med de inom hvardera landet i sådant atseende bestäen-

de författ ningar; och detsamma skall fö rblifva gällande år ifrån år, intill dess att, ett år i förväg, den ena af

de fördragsslutande magtem a meddelat den andra sin afsig t att låta tillämpningen deraf upphöra.

Under detta sista år skall fördraget fortfara att ega sin fulla och oförkränkta tillämpn ing, på sådant sätt att

genom uppsägningen icke sker någon förän dring i afsende å betalningen och salderingen af räkenskaperna

mellan Postverken, efter utgången af nämnda tidrymd.

ART.3o.

Förevarande fördrag skall ratificeras och dertill hörande ratifikationer utvexlas i Paris så snart ske kan .

Till yttermera visso etc.
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Fig. 2. Brev från Vadstena t ill Alger. Frankerat med 42 öre för betalt brev och därför stämplat PD.

Fig. 3. Brev från Paris t ill Stockholm. Lösenportot för ofrankerat brev var 56 öre vilket stämplades som 56 på
brevet i Frankrike. Lösenmärken påsattes i Stockholm och stämplades när mottagaren löste ut brevet.

Kommentarer till konventionens Tabell Litt. A :

Den i figur 4 v isade Tabell A har i v issa avseenden f örändrats 1f örhtillande Lill den som fi nns i konventionen.

De huvudsakliga f örändringarna är:

ordningsfölj den mellan ländergrup p erna har än drats sad att artikelnumren i den till höger om tabellen inf örda

kolumnen kommer i f ölj d.

langa upp räk ningar av små områden, exemp elv is öar i Karibien, har giv its gruppbeteckningar.

i tva kolum er har aktuella sifferuppgift er (33 1/3 oh 2) införts i stall et f or anv isningstext.

I kolumn 11 i den konvention, som i cirkulärfo rm sändes til l p ostkontoren finns ell tryckfel i det alt tex ten där anger

"-  ofrankerade bref" Detta har av m ig rättats till  "-  frankerade bref""
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Artikelnumm er i avräkn ingen mot Frankrike
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Fig. 4. Den i konvent ionens ART. 5 åberopade tabellen med porto etc. för brev i fransk transit.
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Ti// höger om tabellen har j ag inf ört de artikelnummer som användes i avräkningen mellan de franska och svenska p ost-

verken f ör brev i fransk transit. Se exp editionsreglementets artik el 18 beträffande användningen av dessa.

Del är in te "trykfel " fran min sida när Brasilien och USA har portot 98 öre men övriga, lika avlägsna områden

har 97 öre. Då f ördelningen av portot är lika f ör både 97 och 98 öres-omradena måste ursprunget till differensen rimli-
gen vara ell tryckfel. Eft ersom även den franska utgåvan visar samma sak, har vi nog alt fr iskriva K G PS och i stället

sky lla på Frankrike. Felet sp red sig som havets vågor och vara portotabeller uppgjorda efter vad som sägs i konventio-

nen visar även de all p ortot till USA var 98 men till Sandwichöarna 97 öre!

A ndringar i konventionens Tabell Litt. A :

Redan innan konventionen träl/ i kraft, nämligen i brev daterat 29.1.1868, meddelade Frankrike all brev till Storbritan-

nien kunde sändas via Frankrike p å motsvarande v illkor som gällde f ör M alta d.v.s. 66 öre betalt och 76 öre obetalt

porto.

Expeditionsreglemente

Enligt konven tionens ART. 28 skulle post-
verken sig emellan utarbeta detaljföreskrifter
beträffande postutbytet. Detta resulterade i
ett expeditions reglemente.

Med brev datera t 21.9 . 1867 översände
Frankrike ett förslag till ett sådan t reglemen-
te, vilket bl.a. föreslog att konventionen
skulle gälla frän 1.2 . 1868. Detta var samma
dag som en motsvarande konven tion mel-

Ian Frankrike och D anmark skulle träda i
kraft. Den enda notervärda anmärkningen i
KGPS svar av den 14 .10 . 1867 är att man
önskade att även Stockholm skulle bli ut-
växlingskonto r. Så blev också fallet i den
slutliga utgåvan .

Avgränsn ing av antalet artiklar redovisa-
de nedan motsvarar vad som giorts beträf-
fande själva konventionen .

Art. 1.

Po stutvexlingen em ellan Sven ska Po stverket och Franska Postverket skall ega rum :

från Sven ska Postverkets sida :

1:0 geno m po stko n to ret i Sto ckh o lm ;

2 :0 gen o m postko n to ret i M alm ö ;

3.0 gen om postkont o ret i Ystad ;

4.0 gen om postkupeexpeditione n ä Söd ra Stamb an an.

från Fran ska Po stverke ts sida :

1:0 geno m p ostko nto ret i Paris;

2:0 gen om po stko n to ret i Lille ;

3.0 gen o m po stkupeexpedi tio nen Paris - Erq uelin es;

4:.0 gen o m po stkupeexped iti on en Lille - C alais;

r o geno m postku peexped itio n en Fo rbach - N ancy ;

Art. 2.

Po stko n to ret i Paris, po stko n to ret i Lille, och po stku peexpedi t ionern a Paris Erqu elin es, Lille - C alais och

Fo rbach - N anc y sko la u tvexla po st m ed po stko n to ret i Stockh o lm un der novemb er m ed ap ril m ån ader; i

Ystad u nd er den årst id daglig ängb ätsfö rbin d else eger rum m ellan Ystad och St ralsun d ; i M alm ö u nder d en

tid näm n da förb indelse ej un derhålles dagligen , sam t slutl igen m ed Söd ra Stam b an ans postkupeexped i-

tio n .

Art . 3.

Po stfö rsänd elser af alla slag, so m utvexlas m ellan Svenska Po stverket och Franska Po stverket skol a d irigeras

i ö ferensstäm melse m ed tab .A. , b ifgad d etta reglement e.
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K ommentar:
j ag har inte sell någon svensksp råkig Tabell A . Senare i uppsatsen, under rubriken: "E xpedit ionsreglementets Tabell A ';

lämnas en sammanf attning av tabellin nehallet.

Art. 4.

Bref, som afsändas vare sig från Frankrike och Algeriet till Sverge eller frän Sverge til l Frankrike, Algeriet

och länder, till hvilka posten befordras genom Frankrike, kunna frankeras utaf afsändar e medelst frimär-

ken, som användas uti det land, derifrän brefvet urspru ngligen afgått.

Art .  5

I det fall att frimärkena ä ett bref, vare sig till Frankrike och Algeriet eller till Sverge, icke uppgå till det be-

lopp, som hade bort erläggas i franka till bestämmelseorten, skall detta bref anses såsom ofrankeradt och

taxeras såsom sådant, dock med afdrag af frimärkenas värde.
Såsnart det tilläggsporto emottagare af ofullständigt frankeradt bref sålunda har att betala, ej slutar sig

på ett jemnt tal af decime eller fem öre, uppbäres af Franska Postverket en decime för den öfverskjutande

delen af en decime, och af Svenska Postverket fem öre för den öfverskjutande delen af fem öre.

Art. 6.

Värdet af de frimärken, hvilka finnas äsatta bref, som i föregående artikel omförm älas, krediteras det Post-

verk, till hvilket brefven afgätt, och hvilket eger för dessa bref godtgöra Postverket ä afsändningsorten lika

afgift som för ofrankerade bref.

Art. 7.

O m värdet af de frimärken, med hvilka blifvit försedt ett genom Sverge eller genom Frankrike transiteran-

de bref, understiger det belopp, som för detsamma i franka bör erläggas, skall detta bref anses säsom otran-

keradt; dock åligger det Postverk, till hvars fördel blifvit försälda de af avsändaren ändamålslöst använda

frimärkena att , i händelse af reklamation, återbära frimärkenas värde, vare sig till afsändaren eller till emot-

tagaren, efter omständigheterna.
Utanskrifterna eller kuverterna, derå de utaf avsändaren ändamålslöst använda frimärkena funnits an-

bragta, skola såsom bilagor åtfölja ansökning om återbekommande af frimärkenas värde.

Anspråk i berörda hänseende skola framställas inom sex månader efter den dag, då de ofullständigt

frankerade brefven blifv it afsända.

Art.8.

Svenska Postverket skall kunna genom Franska Postverket fä befordrade rekommenderade bref til l alla de

länder, med hvilka genom fördraget den 31 oktober 1867 det blifvit invänare i Sverge beredt tillfälle att ut-

vexla ofrankerade bref, härifrån Förenta Staterna undantagna.

Art. 9.

Den afgift, som Svenska Postverket godtgör Franska Postverket för rekommenderade bref, hvilka, på grund

af föregående artikel, det förstnämnda af de bägge Postverken öfverlemn a r till det sednare, skall vara lika

med tva ganger de motsvarande afgifter, hvilka, enligt bilagan A till förd raget af den 31 oktober 1867, äro

fastställda såsom franka till bestämmelseorten för vanliga bref.
Hvad åter beträffar den afgift , som Franska Postverket ä sin sida bör erlägga till Svenska Postverket för

rekommenderade bref, hvil ka Franska Postverket överlemnar till Svenska Postverket, skall densamma för

hvart bref motsvara det fastställda frankot för ett vanligt bref af samma vigt, med tillägg af tjugofem centi-

mer, utan afseende å brefvets vigt.

Art. 1o.

Rekommenderade bref, hvilka afsändas från Frankrike och Algeriet till Sverge, likasom rekommenderade
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b ref, hvi lka sän d as från Sverge, vare sig till Frankr ike o ch Algeriet eller till län der, med hvilka Sverge utvex-

lar po stfö rsän delser styckevis i t ransit öfver Fran kr ike, sko la vara kuverterade och förseglade m ed m inst två

sigill i fin t lack. Dessa sigill, so m b öra h afva en aha n d a p regel, bö ra vara af b eskaffen h et att särskild t utm är-

ka afsän daren och sko la anb ringas på så sätt, att kuvert ets alla sn ibb ar geno m dem sam m an hållas.

Art .II.

Reko m mend erade b ref, hvilka från n ågo nd era sidan ö fverläm nas jem likt art ikeln 7 af förd raget den 31 o kto -

ber 1867 och art ikeln 8 af dett a reglem en te, sko la å ad ressidan förses med rö dt aft ryck af en stäm pel , in n e-

hällan de ord et Charge.

Art . 12 .

Van liga bref, reko m m en derad e b ref, varuprofver och trycksaker af alla slag, so m afsändas från Fran ska Post-

verket un derlyd an de po stko n to r till sven ska po stko n to r el ler från dessa t ill Fran krike, Algeriet och länder,

dit po stfö rsänd elsern a t ransitera Fran kr ike, sko la å adressid an förses m ed en stäm p el, utvisan de in lem -

n ingsdagen o ch afgän gsorten .

Art . 13.

Fö rutom de i föregåen de art iklar om n äm n da stäm p lar eller and ra, hvi lka afse att beteckn a postförs ändelser-

n as u rsp ru ng, sko la van liga och rekom m end erade bref, varup rofver och try cksaker, h vilka u tvexlas m ellan

Svenska och Fran ska Postverken och b lifvit fran kerade t ill b estäm m elseo rten eller o ck endast för någo n del

af vägen , förses å ad ressid an o ch så att d et bli fver iögo n fallan de, m ed röd t aftryck af en stäm pel, som för

vederbö rand e utvexlingsko nto r gifver tillkän n a, i hvad m o n fran kering egt rum .

Stäm peln PD påtryckes sålu n da vanliga och rekom m end erad e b ref äfvenso m varup ro fver och t rycksa-

ker, so m blifvit fran kerade till bestäm m elseo rten .

Stäm peln PP anbri ngas ä b ref och trycksaker, som b lifvit delvis frankerade, med tilläm pn ing af art iklar-

n e 5 o ch 16 i fö rd raget af de 31o kto ber 1867.

Stäm peln Afr anchissement insuflisant p äsättes d e b ref, so m b lifvit o fu llständ igt fran kerade.

Kommentar:

PD starför Portpay ej usqu 'a Destina tion (porto betalt ända till adressorten) medan PP starf or Port Partiel (porto be-

talt f ör en del av befordringsvägen) . För de flesta är det nog lättare att komma ihåg de engelska översättningarna "Paid

to Destination " och "Part Paid ''.

Art . 14.

Fran ska u tvecklingskont o ren an bring a ä adressidan af o fran kerad e bref, som afsän das från Fran krike o ch

Algeriet till Sverge, siffro r i svart färg, utvisan de den lösen brefven s ad ressater h afva at t erlägga.

A sin sida sko la sven ska utvexlingskon toren anb ringa å ad ressidan af o fran kerad e bref, som afsän das

från Sverge till Fran krike och Algeriet, siffro r i svart färg, t ill betecknan de af den lö sen adressaterna af sagde

b ref hafva at t betala.

Art . 15.

De siffror, hvilka en ligt föreskr ifterna i föregåen d e art ikel sko la an bri ngas ä o fran kerad e b ref, so m afgä frän

Sverge till Fran krike och Algeriet, bö ra ega likh et m ed d em , so m äro m edd elade u t i den t ill förevaran de

reglem en te hö ran de b ilagan  B.

D e p orto belop p, hvilka franska utvexlingsko n to ren å sin sida b ö ra äteckn a d e o fran kerad e b refven ,

so m från Fran kr ike och Algeriet afgä till Sverge, u tt ryckas m ed van liga siffro r.

Siffro r, m ed hvilka b eteckn as det porto , so m skall up pbäras för hvart b ref, hvars vigt icke ö fverstiger

tjugo gram m er, bö ra an bringas m edelst stäm p el.
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K ommentar:

Siffror enligt Bilagan B motsvarar vad som framgår av Postryttaren, 199 6, sid. 64 .

Observera att endast obetalda enkel- och dubbelp ortobrev mellan Frankrike/A lgeriet och Sverige skulle stämp las

med aktuellt lösenbelopp och alltså inte brev transiterande Frankrike.

Art . 16.

D et är ö fverensko m m et, att af alla de stäm p lar, hvilkas begagn and e b lifvit föreskrivet i föregåen de art ikel

15, p rof skall till det Po stverk, som an vändan det af desam m a äligger, ö fverläm n as ti ll d et andra Postverket.

K ommentar:

Prov stämp larför56 och 112 {öre) skulle alltså sändas till Frankrike, som i sin tur skulle sända sådana f ör 8 och 16 (deci-

mes) till Sverige.

Art. 17.

Såsn art et t b ref u p pgår till m er än en kel b refvigt, skall afsän dand e utvexlingskon to ret, p å adressidan i ö fra

ven stra hö rnet , m ed van liga siffror utsätt a an talet porto satser, so m för sam m a b ref skall upp tagas i afräk-

n ingarne m ellan de bägge Postverken .

Art . 18.

Franska u tvexlingskon to ren sko la å adressen till de postförsän delser, hvilka i afräkn ingarne m ellan bägge

Po stverken upp tagas un der artiklarne 15 - 24 af Fran krikes t illgod oh afvande, an b ringa en svart stäm pel m ed

in it ialb o kstafven F o ch afräkn in gens artikeln u m m er.

Art, 29.

Po rtoafgifterna för b ref, hvilka, vare sig af hvad o rsak som h elst, icke b lifvit utlö sta, och som derför af nå-

go tdera Postverket återsän das en ligt arti keln 27  af förd raget den 31 o ktob er 1867, go dtgö ras icke det Postverk,

t ill hvilket b refen urs p ru nglig en afgätt , med m in d re än att beskaffen h eten af b refsigillerna icke gifver an -

led n ing an taga d et brefven varit ö pp n ade.

Så kallad e inju rie- och att rap pb ref (el ler säd ane fö rsän delser, so m en dast syn as h afva t illko m m it i afsigt

att för b lo tta ot id igheter eller värdelös m aku latur åd raga m ottagaren en p orto utgift) sko la likväl, äfven om

d e b lifvit ö ppn ad e, kun n a inbegrip as blan d bref, h vilka såsom ou tlösta återsän das.

Art. 33.

D et är ö fveren sko m m et at t bestäm m elserna i förd raget af den 31 o ktober 1867 och i det ta reglem en te skola

lända t ill efterrät telse från och m ed den I februari 1868.

H äraf äro två likalydan de exem plar up p rättade och u nd erskrifvn a: i Paris den 17 n ovem b er och i Stock-

h ol m den 31 decem ber 1867.

W ILH ELM RO O S ED . VAN DAL

K ommentar:

D e två likalydande ex emp laren var, naturligtv is, avf attade p å f ranska och ovanstående är den översättning som, ingå-

ende i ett cirkulär, utsändes till de svenska p ostkontoren ij anuari, 1868.
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Fig. 5. Brev från Paris t ill Trollhättan. Det dubbla lösenportot för ofrankerat brev var 112 öre
vilket stämplades som 112 på brevet i Frankrike.

Expeditionsreglementets Tabell A

Som tidigare nämnts har jag in te påträffat
någon svenskspråkig utgåva av expeditions-
reglementets tabell A och in te heller ingår
någon franskspråkig tabell i det cirkulär av
januari 1868 där reglementet är tryckt. För
att jag ska kunna redogöra för de föränd-
ringar, som skedde under konven tionens
gilt ighetstid lämnas nedan huvudinnehållet
i tabellen :

De fem franska utväxlingskon toren kar-
terade på (d .v.s. adresserade postsäck till):

- Stockholm. Detta under månaderna no-
vember t.o.m . april. På Stockholm karte-
rades då även alla postkontor norr om
Stockholm.

- Malmö (Ystad under sommarmånader-
na). På Malmö (Ystad) karterades även
post till Anderslöv, Simrishamn, Skanör,
Trelleborg och Ystad.

- Södra Stambanan (SSB). Post till övriga
Sverige karterades på SSB.

Samtliga tre svenska utväx.lingskontor karte-
rade pa Paris och Lille samt pa postkupe-
erna mellan Lille och C alais, Forbach och
N ancy, Erquelines och Paris.

Brev från Frankrike daterat 23.12 .1867
och innehållande två lösenstampar

Detta brev har jag tyvärr in te kunnat finna
på Postens Cen tralarkiv. D et diariefördes
den 30.12. 1867 med texten : "med tvenne
portostämplar". D etta avser otvivelaktigt de
lösenstampar, som enligt expeditionsregle-
mentets artikel 16 skull e tillsändas det svens-
ka postverket att användas som modell för
tillverkning av erforderligt an tal stampar.
Som senare kommer att framgå uppstår
dock frågan om man från Frankrike sände
rätt stämplar, d .v.s. sådana med valörerna 8
och 16 decimes, eller om man möjligen av
misstag sände stampar med valörern a 6 och
12.
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Postverkets internbeställning
av stämplar

Av det i Fig.  6  avbildade brevkonceptet,
daterat den 27.12. 1867 men expedierat först
den 17.1. 1868, framgär att Persedelförrädet
uppmanades att bl.a. beställa p rovstämplar
( ämför expeditions reglementets arti kel 16)
för 56 (enkelporto) och 1 2 öre (dubbe lpor-
to) att sedermera tillställas Frankrike. Kon-
ceptskrivaren trodde tydligen att man , i lik-
het med vad som skedde för den första kon-
ventionen , skulle skicka stämplar för samtli-
ga förekommande portosatser. Vid kontrol-
läsning ströks dock alla utom 56 och 1 2 .

Dessa stämplar sändes till Frankrike med
brev daterat 31.12. 1867, expedierat 3 (eller
4).1. 1868 och således långt innan in ternbe-
ställningen kom Postpersedelförrådet till-
handa. H uruvida dessa två provstämplar
kom att användas endast som modell vid
mångfaldigandet eller om de även kom i
"aktivt b ruk" är okän t.

Vidare uppmanades förrådet att beställa
totalt tio av vardera C harge, PD , PP och
Affranchissement insuffisan t (se exp.-regle-
mentets artiklar n och 13) att användas av de
svenska utväxlingskon toren .

Av de ovannämnda stämplarna leverera-
de gravör Barklund de två provstämplarna
redan 2. 1. 1868 och de övriga 22.1. 1868. Allt
enligt räkn ing i 1868 ärs Huvudboksverifika-
tione r (H BV), B:153, sid. 493.

Man kan av ovanstående dra slutsatsen
att den skriftl iga internbeställn ingen var
mera en ordn ingsfråga än en verklig beord-
ring, eftersom en del stämplar redan var till-
verkade när beställningsbrevet expedierades.
Förmodligen hade en muntlig beställn ing
gjorts tid igare.

Internbeställn ingens senare del avser tio
decims tämplar av vardera "8" och "6" att
tillverkas "en l. översän t prov". H elt klart är
detta rätt specificerat men det är ändå de-
cimstämplarna, som vållar huvudbry. På
Postmuseum finns nämligen stampar för
"io" och "2o" använda under den första
konven tionens gilt ighetstid samt "8" och
"6" använda under den andra konven tion-

ens.  M en dessutom fi nns stampar f ör "6" och
"r " - lösenportosatser, som aldrig f unnits för

post till Frankrike fr ån Sverige.
Någon räkn ing från Barklund eller an-

nan gravör avseende decim stämplar har jag
inte funn it men väl en mystisk räkn ing från
en annan leverantör en ligt nedan .

Räkning från Jacques Lamm,
Ludwigsbergs Gjuteri

Enligt Svensk Uppslagsbok erhö ll en ingen-
jör Jacques Lamm är 1843 til lständ att "an-
lägga och drifva gjuteri för jern och andra
metaller" och grundade då Ludwigsbergs
verkstad i Stockholm. Bland arkivhandling-
amna (HBV 1868, B:153, sid. 489) finns frän
denna firma en räkning, specificerad som
följer:

ro an Lefvererat 20 st N ummerstämplar
med skaft Rdr 20
21 d o 12 d :o Rdr 12
23 d :o 8 d :o Rdr 8

Jacques Lamm
Attesteras

Stockholms Postinspektion
den 24 januari, 1868

B.G.Prin tz

Är detta räkningen för decimstämplarna?
De ger otvivelaktigt ett in tryck av att vara
gjutna med en efterföljande lätt slipning av
siffrorna. Priset är påfallande lågt men ordet
skaft kan ju avse en enkel, gjuten "pinne"
för fastsättn ing av ett träskaft från annan le-
verantö r. Stämplarnas träskaft ger onekligen
ett in tryck av att vara amatö rmässigt tillver-
kade jämfört med de eleganta skaft, som le-
vererades av stärnpelgravörerna.

Kan det t .o .rn. vara så att den första sat-
sen om 20 stämplar bestod av tio "6" och
tio "2" felaktigt specificerade så av Persedel-
förrådet i en muntlig förbeställn ing? Belop-
pen 6 och 12 decimes motsvarade 42 och 84
öre, vilket var portot för förbetalda brev.
Misstaget skulle då ha uppdagats vid leve-
rans och en ny beställn ing gjorts avseende
de korrekta stämplarna "8" och "16" vilka
korn att levereras i två omgångar, den 21
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Fig. 6 . Internbeställning av de specialstämplar, som var avsedda att användas av utväxlingskontoren för att
uppfylla konvent ionens bestämmelser beträffande speciell stämpling.
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resp . den 23 januari, med totalt tio av varde-
ra stämpeln.

En annan tänkbar förklaring skulle kun -
na vara att Frankrike levererade provstämp-
lar enbart avsedda att säkerställa den princi-
piella stämpelstilen men utan att visa de
korrekta valörerna. Det som talar för detta
är att det även i Norge förekom två stampar
med valörer som inte motsvarar de aktuella
lösenportona. En av dem motsvarar det be-
talda enkelportot. D är, liksom i Sverige, har
inga brev påträffats stämplade med dessa
"felaktiga" valörer.

Leverans av specialstämplarna
ti ll de svenska utväxlingskontoren

Den 29.1. 1868 levererades sam tliga stampar
avsedda för de svenska utväxlingskontoren
(H BV 1868, B:162). Tvä av vard era slaget le-
vererades till M alm o (sid. 987), Stockholm
(sid . 1082) och Ystad (sid. 1241). Motsvarande
dokument för Södra Stambanan har ej på-
träffats, men bör omfatta fyra av vardera
stampen .

Specialstämplarnas utseende och
förekomstfrekvens

Ar 1869 begärde KG PS att avtry ck skulle
sändas in från samtliga postkon tor av de
stampar som där var i bruk. M alm ö stämp-
lade sina avtryck den 13 september samma
år och från en kopia har jag gjort en sam-
manställn ing av avtryck från de stampar,
som uteslutande användes för att uppfylla
kraven i ifrågavarande konven tion . Se figur

7.
För de flesta av dessa stämplar har jag

ingen tillförlitl ig förekomststatistik. De är
alla mer eller mindre sällsyn ta och den
enda, som är någorlunda frekvent är "PD.
Av "PP" har jag inte sett något avtryck alls.

Jag har noterat elva brev med "Fr.p. s."
varav tvä är frän 1868, fyra frän 1869 och ing-
et frän 1870 . Jag har inte sett "St. UtV." men
den förekommer på ett brev stämplat både
med "Fr. p . s." oh "S. UV. "

Stämplam a "56" och "1 2" slogs i Fran kri-
ke, men är att betrakta som svenska lösen-

stämplar. Jag har sett "56" pa totalt 37 brev,
an tingen på b ild eller i verkligheten . Av
dessa är två ballongbrev sända från Paris i
september 1870.

Dubbelportostämpeln "m " är betydligt
mera sällsynt och jag har bara sett den på 7
brev.

Bevarade stämpelstampar

Stamparna för "PP", "PD " och "C harge" är
utan ram och finns bevarade på Postmuse-
um . Där finns ocksa "8" och "16" använda
för enkelt och dubbelt lösenporto , men
även "6" och "r " vilka med stor sann ol ik-
het ald rig använ ts men för vars tillkomst
ingen fullständ igt invändningsfri förklaring
kunnat lämnas.

Franska avräkningsstämplar

Under den första konven tionens giltighets-
tid skulle de franska u tväxlingskon toren på
försändelserna ange den even tuella lösen ,
som mottagaren hade att betala. Det var sä-
kerligen en besvärlig uppgift att hålla rätt på
alla lösenportosatser, som kunde uppträda
på brev i transit genom Frankrike. Därför
började man här, liksom i flera andra länder
på kontinen ten , att i stället använda sig av
avräkningsstämplar. Dessa angav ett grupp-
nummer, som återfanns på brevkartor, be-
svaringar och räkenskaper etc. där det fram-
gick hur mycket av det totala lösenbeloppet,
som skulle tillföras Frankrike. Jag har i kon-
ven tionens tabell A, på högra sidan, fört in
de nummer som tillämpades på försändelser
till Sverige. Så skulle exempelvis ett ofran-
kerat brev från Brasilien stämplas "F 21", och
man kan ur tabellen se att av totala lösen-
portot, 1 7 ö re, skulle Frankrike ha 131 2/3
ctms.

Avräkn ingsstämplar är i sig ett samlings-
område, som fascinerar många. Jag har för-
stått av samlarvänner i U SA att av de
stämplar som förekommer för denna kon-
ven tion är flera h ittills okända på brev.
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Fig. 7. Stämpelavtryck av de för denna konvent ion speciella stämplar vilka användes på de svenska
utväxlingskontoren. Här avbildade i ungefär naturlig storlek.

Fig. 8. På Postmuseum bevarade stämpelstampar. De två decimstämplarna t ill vänster har enkla skaft ,
förmodeligen av björk. Till höger en stämpel med mer påkostat skaft , levererad av gravör.
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Delning av brevbäringsavgiften
med Frankrike

Redan i slutet av 16oo-talet hade brevutdel-
ning in förts i Stockholm . Inhemska brev ut-
delades efter 14 dagar, om de inte dessförin-
nan avhämtats, medan utländska brev bars
ut vid ankomsten . Det är mig okän t när
postverket började deb itera denna service,
men en kungörelse av den 14 jun i 1835 näm-
ner att for båt- och diligensbrev "åligger det
Post-Con to ret att med brefd ragare, som
derfore är berättigad att af m ottagaren åt-
njuta wanlig wedergällning, eller en skilling
Banco för hvarje bref, skyndsammeligen be-
fordra des am me till sine ägare [ .. . ] ". Ersätt-
ning for brevu tdelning kom att benämnas
"brevbärarskilling" - en benämning som an-
vändes även efter myntreformen då ersätt-
n ingen blev 3 öre i stället for en skilling.

Brevutdeln ing i postverkets regi mot er-
sättn ing förekom även i Norge.

I samband med att den Allm änna Post-
fören ingen trädde i kraft den 1 jul i 1875 fick
brevbäringsavgift ej längre debiteras for ut-
delning av brev från medlemsländerna. Det-
ta meddelades postkon toren genom kungö-
relse 18 jun i 1875. Allt efter hand som fler

och fler länder anslöt sig till postforen ingen
(sedermera postun ionen) blev det naturligt-
vis fån e och fån e utlandsbrev som utdela-
des mot ersättn ing. Något datum när b rev-
bäringsavgiften slopades for alla utlands-
brev har jag dock inte funn it.

För inhemska brev slopades brevbärings-
avgiften frän och med 1883 ärs ingäng . D etta
enligt kung örelse 26.5. 1882.

Som framgått av konven tionens artikel
19, hade såväl Sverige som Norge förbundit
sig att under en period omfattande fjorton
dagar räkna det an tal försändelser, som an-
kommit i sluten säck från Frankrike och for
vilka brevbäringsavgift uppbur its. Från det
så framkomna siffermaterialet skulle det år-
liga an talet ankomna försändelser beräknas
och bilda bas for gottgörelsen till Frankrike.
Detta skedde synbarligen genom att man
med 26 multiplicerade det räknade antalet.

Redan den 30.1. 1868 meddelades i cirku-
lär till samtliga postkontor att från och med
1 till och med 14 jun i skulle dessa noggran t
räkn a och anteckna an talet försändelser av
ovannämnda slag.

Det anges även : "På det att för postan-
stalter, hvilka icke direkt utvexla sluten
brefsäck med Frankrike, ej må uppkomma

Fig . 9 . Brev från Campinas, Brasilie n t ill Stockho lm . Med fransk avrä kningsstämpe l F · 2 1.
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någon tvekan derom, huruvida försändelse,
in lemnad i annat land, hvars post i allmän-
het transitobefordras genom Frankrike, blif-
vit i den franska brefsäcken fortskaffad eller
icke, åligger, ifråga om transitoforsändelser
af ifrågavarande slag, som under den nämn-
da tiden eller kort derforut kunna hinna be-
stämmelseorten, vederbörande utvexlings-
kontor, hvilka verkställa omkarteringen af
dylika försändelser, att medelst tecknet Fr.
p . s. utmärka dem bland dessa försändelser,
hvilka blifvit i franska postsäcken fort skaffa-
de och som följaktligen , derest särskild bref-
bärareafgift blifvit under tiden 1-14 jun i för
dem utgiord, böra i den nu infordrade upp-
giften ingå". Fr. p . s. betyder Frankrike per
säck.

Tydligen ansåg KGPS att postkon toren
själva kunde avgöra vilka försändelser som
härstammade från Frankrike och Algeriet ef-
tersom dessa in te behövde märkas. Efter-
som försändelser från Frankrike kunde ha
blivit styckevis avlämnade av danska eller
nordtyska postverken skull e utväxlingskon-
toren märka sådana brev med "st. utv."
(styckevis utväxlade) så att dessa in te kom
att ingå i postkontorens brevräkn ing. Brev
som utlämnades till ad ressaterna for ett
överenskommet belopp for en viss tid skulle
in te heller ingå i brevräkn ingen men detta
av administrativa skäl.

Enligt cirk ulär 13.8. 1868 bar det sig emel-
lertid in te bättre än att en utväxlingspostan-
stalt glömde att påteckna breven så som
ovan nämnts och följaktligen blev brevräk-
n ingen otillfredsställande. Flera postkon tor
hade dessutom enbart rapporterat försän-
delser märkta "Fr. p . s." det vill säga bara så-
dana försändelser som trans iterat Frankrike.
Ett postkon tor hade bara uppgivit det an tal
försändelser som transiterat danska eller tys-
ka postverket, ett annat hade in te ansett sig
ha skyldighet att räkna några brev alls efter-
som detta kontor in te var en utväxlingspost-
anstalt for den franska posten . Med anled-
n ing av denna förvirring, som tydligen var
total, bestämdes i samma cirkulär att en ny
undersökn ing skul le äga rum, nu den 1-14
oktober. En tydigt specificerades att : "upp-
gifterna afse icke blott de bref och försän-

delser under band , hvilka äro försedda med
teckn et Fr. p . s., hvarmed af vederbörande
svenska postutvexlingskon tor utmärkas så-
dane försändelser, som trans iterat Frankrike,
utan äfven alla de bref m . m . från orter i
Frankrike och Algeriet, hvilka icke, såsom
styckevis utvexlade öfver D anmark eller
Nordtyskland, finnas åsatta beteckn ingen st.
utv. [ .. . ] ". Separat skulle även noteras anta-
let försändelser, som avhämtats privat eller
utlämnats mot ersättning per år e.d . Detta
for att ge vis kon trollmöjlighet.

I ett brev till Postin spektionen for SSB,
daterat 13.8. 1868 (men som inte expedie ra-
des förrän 18.9) anger KGPS att denn a un-
dersökn ing skul le ske 1-14 oktober. Vidare
sägs att "till underlättande af besväret med
den påteckn ing af de uti KS Cirkulärskrif-
velse den 3o sistlidne januari omförmälde
slag af franska bref; hvilken det åligger Tit.
verkställa, skola till Tit. inom behörig tid 6f-
versändas två ex af en for hvardera beteck-
n ingen "Fr.p . s." och "st. utv.". afsedd stäm-
pel, fö r att a postkupeexpedition en Nr:2
(Falköping-Malmö) användas". O bservera
att referensen till 30 jan . innebär att det
fortfarande bara var transitbrev som skulle
stämplas.

Brev med motsvarande text sändes sam-
tidigt till Malmö och Stockholm , ankom-
mande poster. Till dessa två postkon tor sän-
des bara en av vardera stämplarna, vilket
framgär av reversal daterad 26 resp 28 sep .
(H BV 1868, B:162, sid. 991 resp. 1086).

Fyra stampar av vardera "Fr. p . s." och
"St. UtV." graverades av Barklund enligt en
faktura (H BV, B:153, sid 589) daterad 26 sep.
1868 och attesterad samma dag av Persedel-
förrådet. Tyvärr har Barklund med denna
faktura vilselett posth istoriker genom att
han fö rväxlat mänaderna och angett 25/ 10
som leveransdatum. Den i en artikel i
Svensk Filatelistisk Tidskrifi , mars 1989 fram-
förda gissningen att man första äret (1868)
gjorde dessa påskrifter for hand kan delvis
vara riktig men stämplarna var framme hos
användarna ett par dagar fore undersök-
ningsperiodens början och till yttermera vis-
so är tva brev kända frän 1868  vilka  är
stämplade "Fr. p. s." Båda dessa härstammar
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från Frankrike trots att det endast ålåg ut-
växlingskon toren att märka försändelser
som transiterat Frankrike.

KGPS rappor terar i ett brev daterat
28.1. 1869 till Paris att enl igt den giorda un-
dersökn ingen har totalt för är 1868 (givetvis
räkn at frän 1.2 när konventi onen trädde i
kraft) antalet försändelser beräknats vara
18.251, vilket motsvarade 730 räknade försän-
delser. Detta innebar en total brevutdel-
n ingsintäkt på 547 Rdr och 53öre varav hälf-
ten, omrä knat ti ll fransk valuta, blev 391 Fr
och 9 ctms, vilket gottskrevs Frankrike.

I en skrivelse till utväxlingskontoren da-
terad 2.9. 1869 sägs:

"- förordnar KGPS härigenom att under
någon tid före oktober månads ingång och
till medlet af samma mänad, hvarje är från
och med det innevarande, de bref och

Fig. 10. Brev från Paris t ill Laurvig, Norge men
felakt igt addresserat t ill Sverige i stället för Norge.
Stämpeln Fr. p. s. (Frankrike per säck) användes för
att ident ifiera de försändelser som skulle räknas för
att bilda bas för delning av brevbäringsavgift en
med Frankrike. Frimärket saknas.

bandförsändelser, som till Tit. ankomma i
sluten postsäck från Frankrike med Algeriet,
- således icke sädana postförsändelser, som
endast transiterat Frankrike, - vid Tit . förses
med ett aftryck af den Tit. redan tillsända
stämpeln Fr. p. s."

I cirkulär likasa daterat 2.9. 1869 päminn s
postkontoren om brevräkn ingen . Det fram-
hålles dock ej att transitförsändelserna var
uteslutna från räkn ingen genom att de, en-
lig ovan , inte skulle stämplas vid utväxlings-
kontoren . Snarare tvärtom eftersom det
sägs:

"För underlättande af den ifrågavarande
undersökn ingen har Kongl. Generalpoststy-
relsen föranstaltat derom, att de bref och
bandförsändelser, hvilka till Sverge ankom-
ma i slutna franska postsäcken , skola under
någon tid före oktober månads ingång och
till medlet af samma månad genom veder-
börande utvexlingspostanstalter förses med
ett stämpelaftryck innehållande bokstäfver-
na  Fr.  p. s."

O bservera att från början var det tydli-
gen avsikten att med handskrift märka

Trivulzi HI'an.der&C'
•

l

B ERTI L 1. LA RSSO N •Vår andra konvention med Fran krike, dess särdrag och specialstämplar 97



transitbreven för att säkerställa att även
dessa skulle komma att ingå i brevräkn ing-
en . De motsägelsefulla uppgifterna mellan
brev och cirkulär en ligt ovan kan möjligen
bero på att kop ior av utgående brev saknas.
Bara brevkoncepten finns bevarade och den
inskjutna meningen om transitbrev kan ju
ha slopats vid renskrivn ing av brevet. Det
måste dessutom ha varit mycket lättare för
utväxlingskontoren att stämpla allt i säcken .

Av ovanstående framgår att det kan fin-
nas transitbrev märkta med Fr. p . s. i skriv-
stil och även brev med st. u tv. likaså i hand-
skrift . De härrör då sannolikt från den miss-
lyckade brevräkn ingen av är 1868 men även
förekomst av sådana från den andra räk-
n ingen samma år kan in te uteslutas.

Beräknat an tal brev var detta är 43.108,
vilket motsvarade 1.658 räknade försändelser
och 923 Fr 74 ctms tillföll Frankrike.

Pa grund av kriget blev 1870 ett besvärli-
gare år. Endast 472 bre v räknades under pe-
rioden 1-14 okt ober motsvarande 12.272 för
hela året. Båda parter var överens om att
detta var ett m issvisande an tal. Man enades
efter en del skriftväxling om att använda sig
av 1869 ärs värde, 43.108, nedräknat i pro por-
tion till totala (d.v.s. inkluderande transit-
försändelser) antalet försändelser 1870, vilket
var 74 .860 jämfört med 96.875 är 1869. Dett a
resulterade i .3.3-.312 försändelser att användas
som bas för 1870 ärs kompensation , vilken
därmed bl ev 713 Fr 83 ctms.

För är 1871 räkn ades 846 försändelser,
vilket motsvarade 21.996 på årsbasis och för
1872 blev det 2.156 resp . 56.056 försändelser.

Motsvarande siffervärden för 1873 och
1874 har jag in te h ittat i arkivet. Den 1 jul i
1875 trädde den Allmänna Postföreningens
multinationella fördrag i kraft och därmed
kunde inte Sverige ta ut brevbäringsavgift
på brev från medlemsländerna. Trots att
Frankrike inte blev medlem förrän vid 1876
års början , bestämde sig KGPS för att slopa
utbärningsavgiften även för franska brev
frän 1 juli 1875. I ett brev av den 15 juni före-
slog man nämligen att en kompensation på
724 Fr skulle utgå till Frankrike för första
halvåret. Detta motsvarade hälften av 1874
års värde och b revräkn ing skulle därmed bli

onödig. En ligt brev 22 (23?) juni 1875 accep-
terade Frankrike förslaget. Från ovannämn-
da halvårsvärde kan man dra slutsatsen att
är 1874 räknades cirka 2.60o försändelser vil-
ket pa ärsbasis motsvarar 67.600.

Sammanfattn ingsvis kan man sluta sig
till att "Fr. p . s." slogs på ganska många för-
sändelser och att för cirka 1o.ooo av dessa
betalades utbärningsavgift .

Post t ill Frankrike via Storbritannien
under det fransk-tyska kriget

Redan den 21.7. 1870 anmodade KGPS tele-
grafiskt postkon toret i Göteborg att begära
in offerter så att tre afyra postförande ång-
båtsturer per vecka skulle kunna komma till
stånd mellan Göteborg och England . Efter-
som en postförande tur redan existerade,
nämligen den mellan Göteborg och H ull, så
rörde det sig om ytterligare två atre turer.

I brev till Kungl. Maj:t 2 2.9. 1870 anhöll
KGPS att få skriva kon trakt beträffande
postföring om ytterligare en tur per vecka.
Denna mellan Göteborg och London att ge-
nomföras med de engelska ångbåtarna
"Louise Ann Fanny" och "Mary", vilka re-
dan tillsammans gjorde en tur per vecka
mellan dessa städer men inte medförde
postsäck. Detta beviljades den 29 september
och dagen därefter telegraferade KGPS rede-
riet Dudgens agent i Göteborg, Aug. Leffler
& Co., att om möjligt börja postföring re-
dan nästföljande onsdag.

Inga ytterligare kon trakt skrevs, men den
27.3. 1871 fick göteborg skon toret äny o ett
uppdrag. Denna gång att säga upp ovan-
nämnda kontrakt med en månads varsel.
Att kontoret samtidigt ombads efterhöra
villkor för fortsatt posttransport ligger utan-
för denna artikel.

Det bör observeras att möjligheten att
styckevis sända post till Frankrike via Stor-
britann ien fanns redan före kriget och att
ovanstående är att betrakta som en extra
service och en beredskapsåtgärd för det fall
att all postfö ring genom Frankrike hade
tvingats upphöra.

Inga bevis har framkommit på försänd-
n ing av sluten , svensk brevsäck via England
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och sådan förekom säkerligen inte. Sverige
hade ju inget avtal med Storbritann ien om
posttransit i sluten säck genom detta land.
Undersökn ing av antalet brev ankomna i
sluten säck från Frankrike till Sverige gjor-
des som anb efallt var under tiden r-14 okto-
ber även är 1870 och visade att 472 försän-
delser utdelats mot brevbäringsavgift. Ett
klagomäl daterat 8 decemb er 187o beträffan-
de bristfälliga viktangivelser på svenska
brevbun tar som via D anmark ankommit till
Frankrike bekräftar likaså att posttrafiken
pågick. O m man bortser från svårigheten att
korrespondera med Paris så verkar det alltså
som om den övriga postutväxlingen funge-
rat någorlunda trots kriget.

Portoändringar under
konventionens giltighetstid

Inga anmärkningsvärda portoändringar
ägde rum under konventionens giltighets-
tid. För post "via Brindisi" tillkom porto-
tillägg sa att enl igt cirkulär av den 31.8. 1871
skulle gälla : "att för brefpostförsändelser,
som, i transit öfver Frankrike, utvexlas mel-
lan Sverige och utomeuropeiska orter i all-
mänhet, skall Franska Postverket godtgöras
ett belopp  mera  at 4o centimes (= 28 öre)
pr enkel portosats af IO gram bref och IO

cen times (= 7 öre) för hvarje 4o gram tryck-
saker, då försändelserna befordras via Brin-
disi än då expeditionen eger rum å hittills
vanliga vägar".

Franskt klagomål beträffande
post i öppen transit via Tyskland

Ett andra additionalfördrag till fördraget av
är 1869 mellan Nordtyska Förbundet och
Sverige och giltigt frän 1. 10. 1873 resulterade i
ett enkelporto av 4o öre för frankerade brev
i öppen transit via Tysklan d . I brev från
Frankrike av den 16 juni 1874 ställs frägan
varför en del brev ankommer via Tyskland i
stället för i den slutna säcken direkt från
Sverige. Svaret blev, naturligtvis, att por tot
var 2 öre lägre vid sådan försändning, men
också att sändn ing via Tyskland bara skulle
ske om ett brev var frankerat med endast 4o

öre, eller avsändaren genom påskrift begärt
att försändn ing skulle ske på detta sätt.

Ändring av utväxlingskontor
och karteringar

I ett brev till Frankrike daterat 6.8. 1868
meddelade KGPS att Ystad hade utgått som
utväxlingskontor och ersatts, även under
sommarmånaderna, av Malm ö. Detta p .g.a.
att routen Stralsund-Ystad fr.o .m . maj må-
nads ingång ändrats till Stralsund-Malmö.

Frankrike föreslog i brev daterat 18.11.
1868 att postkupen Forbach-N ancy skulle
sluta kartera på SSB och Stockholm och en-
dast kartera på Malmö. Det svenska motför-
slaget av 7.12. 1868 b lev att sädan utväxling
skulle ske med SSB i stället för med före-
slagna Malm ö, och så blev fallet. Stockholm
lämnade i fortsättningen sådan post till SSB
medan Malmö i stället karterade den på Pa-
n s.

Frankr ike föreslog i brev daterat 7 6. 1869
att de svenska utväxlingskontoren från och
med den 1.7 in te längre skulle kartera på
postku pen Erq uelines-Paris utan på Paris.
Postsäck adresserad till Paris sändes nämli-
gen med expresståg från Köln och anlände
därför tidigare till Paris. Dock sku lle denna
postkupe även i fortsättn ingen kartera på de
tre svenska utväxlingskontoren . KGPS bi-
föll.

Frankrike, som den 19 juli 1870 i Berlin
inlämnat krigsförklaring mot Preussen,
meddelade med brev 21 juli att all kommu-
n ikation mellan Frankrike och Preussen av-
brutits. Därför skulle tills vidare ingen karte-
ring ske pa postku pen Forbach-N ancy. Sa-
dan post sku lle i stället karteras på Paris.

En svensk kungörelse av den 23 juli 1870
informerade att post, undantaget "paketer
och penn ingebref", tills vidare kunde för-
sändas till Frankrike via Tyskland . Anled-
n ingen var förmodligen att de slutna post-
säckarna överlämnades till Belgien för tran-
sit till Frankrike. Denna kungörelse basera-
de sig på ett tyskt b rev daterat redan den 18
juli, vilket även innehöll en "Feldpost-Ord -
re No . 1", så nog var Preussen väl förberett
på krig!
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Ett brev av den 19 jul i 1870 meddelar att
generalpostdirektionen flyttat från Paris till
Tours. Detta var i sista ögonblicket ty den 19
fullbordades den preussiska belägrin gsrin g-
en runt Paris. Telegram den 10 december
meddelade att ny förflyttn ing skett , nu till
Bordeaux. Belägringen av Paris gav upphov
till de välkända ballongbreven vilka passera-
de den preussiska belägringsringen i luftb al-
long.

I ett franskt brev av den 15 (eller 19) no-
vember anges att utväxling med postkupen
Erquelines-Paris upphört och skulle i stället
ske med postkupen Paris-Lille.

Tre telegram från Berlin meddelade ar
1871att nu kunde till Paris sändas:

- oförseglade brev via Tyskland (2.2)

- förseglade men ej rekommenderade brev
(14.2)

- sluten brevsäck. Även rekommenderade
brev kunde nu sändas. Sådana säckar
skulle märkas: "Deutsche Postauswechs-
lungsstelle zu Versailles" (15.2). Denna
adressering kunde slopas en ligt vad som
i brev 6 . .3 meddelades de svenska utväx-
lingskontoren och var säkerligen en följd
av att prel imi när fred slöt s den 26.2. 1871.

Frankrike meddelade i b rev 5.6. 1871att post-
kon toret i Paris fr.o.m . denna dag ånyo trätt
i funktion som utväxlingskon tor.

Den 20 jun i meddelades att postkupen
Erquelines-Paris äter blivit satt i samma
verksamhet som före kriget och att kartering
på denna skulle ske frän 1 jul i. Samtidigt
upphörde den tillfälliga postutväxling, som
under kriget ägt rum med postku pen Paris-
Lille.

Den 26 jun i meddelades att alla ambu-
lan ta postexpeditioner, som var i beröring
med Paris skulle utväxla post direkt med

Versailles. Med an ledn ing av detta skulle de
svenska utväxlingskontoren i fortsättn ingen
kartera versaillespost på postkupen Erqueli-
nes-Paris i stället för på Paris. Brev från
Frankrike 22.7 1871 upphävde dett a beslut
och KGPS meddelade postkontoret i Stock-
holm dett a den 27.7 och med tillägget : "och
postutväxlingen med vederbörande Franska
postans talter ega rum i alldeles samma ord-
ning som före kriget".

I brev 24.8. 1871 frän Frankri ke före slogs
att de svenska utväxlingskontoren skulle,
p .g.a. ringa korrespondens, sluta kartera på
postkupen Forbach-Paris. N är KGPS med-
delade de svenska utväxlingskontoren detta
påpekades även att dessa borde använda sig
av de i expeditionsreglementet angivna be-
nämningarna "såväl å de Franska som å de
Svenska utväxlingspostanstalterna". För-
modligen åsyftades beteckn ingen "Forbach-
Paris" och en på ett annat ställe av Sverige
använd beteckn ing "Falköping-Malm ö" i
stället för J önköping-Malm ö. Den senare
ändrades i brev 9.3. 1874 till att heta Falkö-
p ing-Malm ö. Det dröjde dock bara till den 3
december samma år innan b revledes förkl a-
rades att postkupe N r 2 numera gick mellan
N ässjö-Malm ö och skulle i fortsättn ingen
benämnas så.

Arkivreferenser

I texten använda referenser hänför sig till
vad som gällde när vederbörande dokument
förvarades i Postens Cen tralarkiv. Det är
känt att en del material kommer att få änd-
rade arkivbeteckn ingar efter den flyttning
till Riksarkivet som ägde rum under 1997

Källa

Arkivdokument i Postens Centralarkiv.
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