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Utrikes trycksaker

Trycksak till Bulgarien, 1:a viktklassen (högst 50 gram), porto 5 öre
Stockholm 5/12 1901 – Philippople 26/11 [9/12] 1901
§§ Brevkort kunde sändas för trycksaksporto om de innehöll korta handskrivna hälsningar
om högst fem ord och rubriken Brefkort ”gjorts oläsligt” och ersatts med Trycksak (Cirkulär
nr XXVIII/1900). Här har avsändaren använt frimärkena för att göra rubriken ”Brefkort”
oläslig, och använt den franska termen för trycksak, Imprimé.
FF. Enda kända trycksaken till Bulgarien. Totalt färre än 10 kända försändelser till Bulgarien.

Trycksak till Finland, 2:a viktklassen (50-100 gram), porto 10 öre
Lund 28/5 1894 – Hangö 30/5 1894 och Pressombudsmannen i HANGÖ

 Finsk censur. Mellan 1893 och 1905 censurerades

trycksaker som ankom till Finland från utlandet.
Anledningen var rädsla för antirysk propaganda.

Censuren sköttes av de lokala ”pressombudsmän” som
ansvarade för den inrikes tidningscensuren. På ett tiotal
orter användes särskilda censurstämplar.
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Utrikes trycksaker, tyngre viktklasser

Trycksak till Frankrike, tredje viktklassen (100-150 gram), porto 15 öre
Uppsala 10/1 1898 – Nîmes 12/1 1898

 Trycksak eller tidningskorsband? Försändelserna på detta blad, och den nedre på föregående blad, kan ha
innehållit antingen tidningar eller andra trycksaker. Utrikes fanns inget särskilt porto för tidningskorsband.

Tjänstetrycksak till Norge (del av omslaget), 33:e viktklassen (1600-1650 gram), porto 165 öre
Stockholm 11/11 1893 – Tromsö
§§ Tjänstepost till utlandet frankerades normalt
med vanliga frimärken, även om tjänstefrimärken
faktiskt var tillåtna just till Norge (Allmän poststadga
1892 § 134, § 37).

 Slöseri! Vetenskapsakademien var lite slösaktig
med allmänna medel. Om de skickat försändelsen
som paket istället för som korsband hade de kommit
undan med 120 öre i porto.
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Utrikes affärshandlingar

Affärshandlingar
till Österrike,
vikt upp till
200 gram,
porto 20 öre
Göteborg
20/12 1905
Wien
2X/12 1905

 Minimiporto

för utrikes affärshandlingar. Även
utrikes var det
minsta portot
detsamma som
för ett brev i
första viktklass.
Men 20 öres brevporto motsvarade
fyra viktklassers
korsbandsporto,
det vill säga upp
till 200 gram.

Affärshandlingar
till Norge (vikt
del av omslag),
vikt 1,75-1,8 kg,
porto 180 öre
Stockholm
14/9 1898
till Tromsö
FF. Högsta
kända porto
för utrikes
affärshandlingar
(ej registrerat)
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Utrikes affärshandlingar, lösen

Affärshandlingar till USA, vikt upp till 200 gram, porto 20 öre
Stockholm 27/11 1909 – New York 9/12 1909
Lösenmärken (3+5 cents) på baksidan stämplade New York 10/12 1909

 Felfrankerat som trycksak. Minimiportot för utrikes affärshandlingar var 20 öre, men

avsändaren har av misstag frankerat med 5 öre utrikes trycksaksporto. Försändelsen har därför
lösenbelagts. T-stämpel och anteckning 37½ anger lösenbelopp, motsvarande dubbelt felande porto, i
franska centimes. Vid ankomst har lösenbeloppet räknats om till 8 amerikanska cents.
§§ Ändrade lösenregler. I oktober 1907 ändrades de internationella lösenreglerna, så att det belopp
som i avsändarlandet noterades på försändelsen var lösenbeloppet, inte som tidigare det felande portot
(Världspostkonventionen 1906, expeditionsreglementet, XI.1).

Kopia från baksidan.
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Utrikes varuprov och underkänd trycksak

AP 1892 §10.1

Varuprov till Danmark, vikt 100-150 gram, porto 15 öre
Helsingborg 18/3 1899 – Kjøbenhavn 19/3 1899
§§ Varuprov skulle skickas ”inlagda i påsar, askar eller rörliga omslag, på sådant sätt att
de lätteligen kunna undersökas.” (Allmän poststadga, 1892 § 10.1). Här har en särskild
varuprovspåse använts, med förtryckt text Prof utan värde. Påsen har innehållit
pilsenermalt.

Unikt
porto

FF. Enda registrerade utrikes varuprovet med 15-öresporto. Totalt fem registrerade
utrikes varuprovsförsändelser.

”Prinsess-kort” till Finland, frankerat med 5 öre trycksaksporto
Stockholm 31/12 1904 – Mariehamn 2/1 1905

 Lösenbelagt som brev. På bildsidan har avsändaren skrivit Godt nytt år önskas af Ellen Eriksson
Sthlm 30/12 1904. Svenska posten har accepterat denna hälsning för trycksaksporto, men på Åland har
kortet lösenbelagts. På grund av kortets format har det taxerats som brev (inte brevkort), och
lösenbelagts med 40 penni, motsvarande dubbla skillnaden mellan utrikes trycksaks- och brevporto.
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Portotabell 1892-1912
Vikt kg
(högst)
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
Ytterl. 0,5

Inrikes paket fr.o.m.
(1/1 1880) 1/7 1896
30
50
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
30

1/7 1905

30
50
75

30

100

50

150
165
180
15

75
90
105
15

Mellanrikspaket till
Norge och Danmark fr.o.m.
(1/10 1881)
1/5 1896 1/10 1896
30
60
90

30
60
90

30
60
90

120
150
180
210
240
270
300
30

120
270
300
30

120
165
180
15

Tilläggsavgift för skrymmande paket: 50% av grundportot
(40 % i vissa viktklasser till Norge/Danmark)
Portona för paket till övriga utlandet varierade från land till land (och ibland också beroende på befordringsväg). Paket sändes normalt som postpaket eller tariffpaket. Postpaket hade fasta viktklasser på i regel
3 eller 5 kilo och portot utgjordes av 36 öre per land som paketet passerade (inklusive avsändar- och
mottagarland) samt vissa tilläggsavgifter. Tyngre paket sändes som tariffpaket där portot var summan av de
inrikes paketportona, för ett paket i den aktuella viktklassen, för de länder som paketet passerade.

Inrikes paket,
vikt ½ kg
(högst 1 kg),
porto 30 öre
Skifarp
19/10 1911
Snogeröd
20/10 1911

 De stora nummer-

etiketterna var avsedda
för paketet, men sattes
ibland av misstag på
adresskortet.
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Inrikes paket

Avstånd från överkant = 11,7 - (höjd / 2)
Avstånd från sidan = 10,2 - (bredd / 2)

Marginal 4 mm på varje sida

Inrikes paket, vikt 5 kg, porto 300 öre
Stockholm 11/4 och 12/4 1894 – Skellefteå 15/4 1894
§§ Paketadresskort. Paket skulle åtföljas av ett
adresskort ”derå angifvas adressatens namn och
vistelseort samt det paketet åsatta märke” (Allmän
poststadga, 1892 § 13.1). På adresskortet redovisades
också portot med stämplade frimärken.

 Inlämningsnummer. I början av 1890-talet

noterades paketets inlämningsnummer för hand på
adresskortet (här nummer 382 i blåkrita). År 1895
infördes mer allmänt tryckta nummeretiketter, så
kallade ”nummerskyltar”.
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Inrikes paket, vanligt och eftersänt

Inrikes paket, vikt 7 kg (6½-7 kg), porto 135 öre
Sundsvall 18/11 1908 – Salsåker 21/11 1908
(Utkvitterat 20/11 1908; datum i ankomststämpeln på baksidan manuellt ändrat till 20/11 1908)
Inrikes paket, vikt ½ kg
(högst 1 kg), porto 30 öre
Göteborg 6/2 1911
Stockholm 7/2 1911
Eftersänt från Stockholm till Orsa
Stockholm 7/2 1911
Orsa 8/2 1911
§§ Eftersändning av paket. Vid eftersändning av paket uttogs ett nytt porto
(Allmän poststadga 1907 § 68.5). Här
har den person som eftersände paketet
betalat, så adresskortet har frankerats
upp med ytterligare 30 öre i samband
med eftersändningen.
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Inrikes paket, retur

Blankett nr 87 för returpaket nämns i 1914 års instruktion för poststationerna,
§95.5, och en blankett med red.datum sept 1914 avbildas

Returadresskort för inrikes paket, vikt 3½ kg, postförskott 50,50
Paketet ursprungligen skickat Häfverösund – Vaxholm och originalavin frankerad med 105 öres porto:
Paketporto (3-5 kg) 75 öre, postförskott (50-100 kr) 30 öre, totalt 105 öre
Retur: Vaxholm 8/12 1911 – Häfverösund 9/12 1911
Returporto (paketporto för 3-5 kg) 75 öre
§§ Returadresskort. Herr Qvick i Vaxholm har inte löst ut
paketet inom föreskriven tid. Då hade postkontoret i Vaxholm
i uppgift att kontakta avsändaren för att fråga vad de skulle
göra (Allmän poststadga 1907 § 114.1), och uppenbarligen har
herr Olsson i Häfverösund velat ha tillbaka sitt paket. Eftersom
paketet aviserats med det ursprungliga adresskortet fick
postkontoret skriva ut ett nytt adresskort för retursändningen. För detta har man använt den vanliga blanketten
för adresskort – en särskilt blankett för returadresskort kom
några år senare (Instruktion för poststationerna 1914 § 95.5).
På adresskortet har man fyllt i ursprunglig adress, avsändare
och nummer på paketetiketten, och därefter strukit över
adressen med rött bläck och noterat ”Retur afs. Häfverösund”.

Mycket
sällsynt
returavi

§§ Returlösen. Vid eftersändning
eller retur av paket utgick ett nytt
paketporto (Allmän poststadga 1907
§ 68.5), så i detta fall har avsändaren
fått lösa ut paketet med 75 öre
(däremot inget nytt postförskottstillägg). För lösen har tillämpats de
regler som gällde från halvårsskiftet
1911: lösenbeloppet noterades på en
grön lösenetikett och redovisades
med
vanliga
frimärken
som
stämplades när adressaten löste ut
försändelsen (Cirkulär XIX/1911).
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Inrikes paket, skrymmande och på avsändarens risk

Inrikes paket,
vikt 3 kg
skrymmande
Söderhamn
31/5 1911
Nora
1/6 1911
Paketporto
(1-3 kg) 50 öre
Skrymmande
tillägg 25 öre
Totalt 75 öre
FF. Ett av
fem kända
skrymmande
inrikes paket
utan annan
tilläggstjänst.

§§ Skrymmande. Anteckningen ”skr” visar att paketet var
skrymmande, vilket medförde en tilläggsavgift på halva det
ordinarie paketportot. Som skrymmande räknades paket vars
längd, bredd eller höjd översteg 150 cm, men också ”paket,

som i följd af sin form, sitt kubikinnehåll eller sin bräcklighet
icke lätt låta sig förpackas med andra paket, eller kräfva
särskilda försiktighetsmått...” (Paketposttaxan 1902, förra
delen, sid. 9).
Inrikes paket, vikt 1 kg,
porto 30 öre
Malmö 20/4 1909
Snogeröd 21/4 1909
§§ På avsändarens risk. Om postpersonalen ansåg att ett paket var
alltför dåligt inslaget kunde man vägra
ta emot det. Ett alternativ, för inrikes
oassurerade paket, var att paketet
skickades på avsändarens risk. Det
skulle i så fall antecknas på adresskortet. Här har en särskild stämpel
använts, med texten ”På afs. risk”
(Allmän poststadga 1907 § 16.2).

Noteringar
”På avsändarens
risk” är mycket
sällsynta

4. PAKET ————————————————————— Inrikes paketomslag

Inrikes paket (del av omslaget), vikt 1½-3 kg, porto 100 öre
Stockholm 12/11 1898 – Skellefteå 15/11 1898
§§ Frankering på paketomslaget. Enligt poststadgan skulle frimärkena placeras på adresskortet
(Allmän poststadga 1892 § 38.1), men om avsändaren redan hade satt frimärken på själva paketet
kunde det accepteras. I så fall gjordes en notering om detta på adresskortet. Nedan visas ett exempel
på detta (infällt) – ett ofrankerat paketadresskort från Högestad till Snogeröd, utkvitterat 3/11 1906,
med notering franco å paketet.

§§ Frankeringsreglerna skärptes vid införandet av 1907 års poststadga, då Generalpoststyrelsen
särskilt påpekade att frimärken på paket som åtföljdes av adresskort inte fick tillgodoräknas som
frankering. (Cirkulär XXXIV/1907)
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Inrikes paket, eftersänt utrikes

Inrikes paket, vikt ¼ kg (högst ½ kg), porto 30 öre
Mörarp 5/10 1893 – Lund 5/10 1893
Eftersänt till Danmark och lösenbelagt med 40 öre
Lund – Malmö 6/10 1893 – Kjøbenhavn 6/10 1893

 Utrikes eftersändning av paket. I samband med

eftersändningen har brevet lösenbelagts med 40 öre
(”Fraktafgift att erläggas af mottagaren”). När paket eftersändes utgick alltid ett nytt porto, och portot för paket upp
till ½ kg var 30 öre även till Danmark. Vid eftersändning
utomlands betraktades paketet som ofrankerat och påfördes

därför också en tilläggsavgift på 10 öre. (För inrikes paket
infördes denna tilläggsavgift först vid halvårsskiftet 1896,
men för paket till Norge och Danmark gällde den även
tidigare.) Anteckningen ”13/27” i rödkrita anger portodelningen: av lösenbeloppet på 40 öre skulle 13 öre tillfalla
det danska postverket och 27 öre det svenska.
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Utrikes mellanrikspaket

←

Mellanrikspaket till Danmark, vikt ½ kg, porto 30 öre
Braås 13/11 1909 – Malmö 14/11 1909 – Kjøbenhavn 14/11 1909

 Notering ”Frimärkt af afs(ändaren)” eftersom avin frankerats med 60 öre istället för 30 öre.

Mellanrikspaket till Danmark, vikt 1½ kg, porto 90 öre
Helsingborg 28/3 1906 – Helsingør 28/3 1906 – Kjøbenhavn 29/3 1906
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Utrikes mellanrikspaket

portodelning: pakettaxa för mellanriks- och tariffpaket 1903

Mellanrikspaket till Danmark, vikt 3½ kg (1½-5 kg), porto 120 öre
Stockholm 1/2 1905 – Kjøbenhavn 3/2 1905

 Lägre än inrikesporto. I detta fall var paketportot till Danmark lägre än motsvarande
inrikesporto. Ett inrikes paket i viktintervallet 3-5 kg kostade vid denna tid 150 öre i porto.
 Portodelning. Av portot på 120 öre tillföll 88 öre det svenska postverket och 32 öre det danska.
 Inrikes paketadresskort. Till Danmark och Norge användes inrikes paketavier (blankett 239).
Till de flesta andra länder användes avier med text på svenska och franska (blankett 65).
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Utrikes mellanrikspaket, felfrankerat och eftertaxerat

↓

Mellanrikspaket till Danmark, vikt 3½ kg (1½-5 kg), porto 120 öre
Arbrå 5/3 1906 – Malmö 8/3 1906 – Kjøbenhavn 8/3 1906

 Felfrankering med inrikesporto. Istället för korrekt 120 öres porto har avin frankerats
med 75 öre, vilket sedan halvårsskiftet 1905 var det inrikes portot för paket mellan 3 och 5 kg.

§§ Eftertaxering. Någonstans på vägen till Danmark upptäcktes att paketet var underfrankerat. Det
ledde till eftertaxering, enligt anteckningen
”Eftertax”. Eftertaxering användes istället för
lösenbeläggning för underfrankerad värdepost,
dvs. rekommenderade, assurerade och postförskottsbelagda brevpostförsändelser samt alla
paket. Sådana försändelser lämnades in på postanstalten och då var postpersonalen ansvarig för att

ta ut rätt porto. Om de trots det blev underfrankerade skulle de normalt inte lösenbeläggas.
Istället skickades ett eftertaxeringskort till avsändande postanstalt, som fick stå för kostnaden.
Eftertaxeringar utfärdades ofta av personalen i
tågens postkupéer, som bl.a. hade i uppgift att
kontrollera att värdeförsändelser var frankerade med
rätt porto (Instruktion för postbetjänte, 1903,
§ 133.1 och § 101.1).

4. PAKET

——————————————————————————————–

Utrikes postpaket

Postpaket till Finland, vikt 1½ kg (högst 3 kg), porto 100 öre
Göteborg 28/10 1911 – Åbo 30/10 1911 – Kristinestad 1/11 1911 – ”Utlemnas från tullkammaren”

 Direktporto till Finland. För paket som sändes

”med direkt lägenhet” till Finland fanns en särskild
portosats på 100 öre som inte följde det vanliga
beräkningssättet för postpaketporton. Dirigeringsetiketten ”Stockholm” och transitstämpeln från Åbo

visar att paketet gått direkt från Sverige till Finland. En
alternativ befordringsväg gick via Danmark, Tyskland
och Ryssland. Den användes mest vintertid vid
besvärliga isförhållanden på Östersjön, och krävde ett
högre paketporto.
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Postpaket till europeiska Ryssland via Finland, vikt 3,1 kg (högst 5 kg), porto 198 öre
Stockholm 9/11 1903 – Helsingfors 12/11 1903 – Riga 5/11 1903 (enligt den julianska kalendern, motsvarade den 18/11 i Sverige)

Postpaket till Tyskland, vikt 1 kg (högst 5 kg), porto 144 öre
Lund 1/9 1909 – Malmö 1/9 1909 – Berlin 2/9 1909 – Homburg 4/9 1909

 Portoberäkning. Portot bestod av 36+54 öre i Sverige, 18 öre för sjötransport

 Portoberäkning. Portot bestod av 36+54 öre i Sverige, 18 öre för sjötransport

Sverige-Finland och 36+54 öre i Finland/Ryssland.

 Postpaket. Utrikes paket som vägde upp till 3 eller 5 kg kunde,

till de flesta länder, skickas som postpaket. Portot var normalt
36 öre (50 centimes) per land som paketet passerade plus en avgift

för sjötransport. Därutöver hade postverken i vissa länder med
ovanligt höga paketporton (bl.a. Sverige) rätt att ta ut en tilläggsavgift på 54 öre (75 centimes).

FF: Ett av två kända paket till Ryssland via Finland.

Sverige-Tyskland och 36 öre i Tyskland.

 Dirigeringsetikett. För paket till utlandet fanns ibland flera möjliga befordringsvägar, som i vissa
fall också hade olika porton. Därför användes dirigeringsetiketter med ortnamn, här Malmö, som angav
vilken väg paketet skulle sändas. Efter att paketet passerat Malmö har etiketten strukits över.
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Utrikes postpaket

Tre postpaket till Schweiz, vikt 3½, 4 och 5 kg (högst 5 kg), porto 3 x 180 öre = 540 öre
Stockholm 10/12 1910 – Berlin 11/12 1910 – Frankfurt-Basel 12/12 1910 – Basel (tullstämpel) 13/12 1910 – Zürich

 Portoberäkning. Portot 180 öre per paket bestod av 36+54 öre i Sverige,
18 öre sjöporto Sverige-Tyskland, 36 öre i Tyskland och 36 öre i Schweiz.

 Tre postpaket var billigare än ett tariffpaket.

Paket som vägde över 5 kg kunde inte skickas som
postpaket utan sändes som tariffpaket, vilket i regel gav
betydligt högre porto. Om man kunde dela upp godset i
flera paket på max 5 kg kunde man därför spara pengar.
Ett tariffpaket på 12½ kg till Schweiz vid denna tid hade
kostat 830 öre – 300 öre i Sverige, 125 öre för svensktyskt sjöporto, 333 öre i Tyskland och 72 öre i Schweiz.

§§ Tre postpaket på samma adresskort.
Inrikes skulle man skriva ett separat adresskort
för varje paket, men utrikes kunde man, enligt
världspostföreningens regler, skicka upp till tre
postpaket till samma adressat på ett adresskort.
Det framgår också av de internationella adresskorten, som har tre rader för att fylla i paketens
vikt. (Allmän poststadga 1907 § 17.3)
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Utrikes postpaket

Svensk posthistoria s204-206
adresskort (blankett 239) Postboken Adresskort, sp. 8
enligt Thomas Wallner (PN) är dirigeringsetiketten sällsynt, använd 1910-12
Paketförbindelsen via Malmö meddelades i Cirkulär nr VI 1906.
I Cirkulärbihang A) Taxor m.m. nr 20 1906 meddelades att blankett 239
skulle användas.
Aktuella porton enligt Posttaxa i sammandrag 1909 s26-27

Postpaket till USA via Malmö, vikt 1½ kg (1-2 kg), porto 160 öre
Upsala 5/12 1910 – Malmö – New York – Mancelona

 Paket till USA via Malmö. Runt sekelskiftet 1900

§§ Inrikes paketadresskort. Paketadresskort användes inte i USA, utan avierna
sparades av allt att döma vid utväxlingskontoret i Malmö. Därför användes samma
adresskort som för inrikes paket – dvs. inte
den tvåspråkiga blankett som normalt
användes utanför Skandinavien – och
adresskortet har inte heller några ankomststämplar från USA (Cirkulärbihang A
20/1906).

§§ Postpaket? Direktpaketen via Malmö-New York
var inte postpaket i egentlig mening, då de inte
omfattades av Världspostföreningens regelverk för
postpaket. I posttaxan sägs emellertid att de skulle
”behandlas som postpaket”.

 Reklamerat? Paketavin har hål i

var pakettaxorna till USA komplicerade och portona
ofta mycket höga. Men i februari 1906 infördes en
möjlighet att skicka paket med en direktförbindelse via
Malmö-New York till en förmånlig taxa (Cirkulär
VI/1906). 1910, när detta paket skickades, var portot
80 öre per kg och den maximala vikten 5 kg. Tyngre
paket, och även paket som var assurerade eller belagda
med postförskott, skickades istället som tariffpaket via
Göteborg och England alternativt via Tyskland.

vänsterkanten som tyder på att den ingått i
en reklamationsutredning. Kanske hade
Adas docka blivit skadad eller kommit bort
på vägen till Amerika?

FF. Enda kända paketet med detta porto (totalt fem kända paket till USA).
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Tariffpaket till Finland, vikt 6 kg, porto 287 öre

→

Gefle 30/6 1908
Åbo 2/7 1908
Björneborg 3/7 1908
Kristinestad 4/7 1908

 Tariffpaket. Tyngre utlandspaket sändes som s.k. tariffpaket, där portot var summan av de inrikes paketportona i de länder paketet passerade (inklusive avsändar- och mottagarland), i vissa fall med tillägg för sjöporto.

 Portoberäkning. För tariffpaket till Finland var portot summan av svenskt och finskt inrikesporto:
Svenskt viktporto (5½-6 kg)
Finskt viktporto, 40 penni för det första halvkilot och 20 penni per ytterligare halvkilo,
dvs. 260 penni, med omräkningskurs 100 penni = 70 öre
Totalt porto

105 öre
182 öre
287 öre

Tariffpaket till Finland, vikt 8,43 kg, porto 432 öre
Hunnebostrand 20/12 1909
Mariehamn 23/12 1909
Eftersänt till Degerby, Kökar, och utkvitterat där 9/1 1910

 Portoberäkning:
Svenskt viktporto (8-8½ kg)

180 öre

Finskt viktporto, 40 penni för det första halvkilot och 20 penni per ytterligare halvkilo,
dvs. 360 penni, med omräkningskurs 100 penni = 70 öre

252 öre

Totalt porto

432 öre

4. PAKET –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Utrikes tariffpaket
Tariffpaket till Frankrike, vikt 14½ kg, porto 1072 öre

→

Stockholm 29/12 1909 – Berlin 30/12 1909 – Cöln 1/1 1910 –
– via Belgien till Paris

Spektakulärt
porto och
frankering

FF. Enda kända kompletta paketadresskortet till Frankrike
(ytterligare två avier är kända där ett eller flera frimärken saknas).

 Portoberäkningar för tariffpaket kunde ibland bli ganska komplicerade när posttjänstemännen skulle ta

hänsyn till olika länders portotabeller, viktgränser, zonindelningar, valutor och regeländringar. Tariffportot till
Frankrike via Belgien bestod av fyra komponenter:
Svenskt viktporto (14-14½ kg)

360 öre

Svensk-tyskt sjöporto, som var satt till samma belopp som danskt viktporto, eftersom
befordringsvägen varierade; 50 öre för 5 kg + 5 öre per ytterligare halvkilo

145 öre

Tyskt viktporto till Herbesthal vid belgiska gränsen (4 zoner enligt den tyska zontaxan),
80 pfennig för 6 kg + 30 pfennig per ytterligare kg, dvs. 350 pfennig (100 pfennig = 90 öre)

315 öre

Viktporto för befordran bortom Tyskland till Paris enl. zontaxa, 14-15 kg, 280 pfennig

252 öre

Totalt porto

Totalt 1072 öre på adresskort till 14.5 kgs tariffpaket till Paris 20.12.1909. Korrekt porto. De fyra högsta
valörerna är dessutom makulerade med ett antal nålstick förmodligen vid transiteringen genom
Tyskland. Enligt tyska regler skulle valörer på 2 mk och högre på adresskort även makuleras med
hålslag vilket även sällsynt förekommer på adresskort i transit. Endast ett sådant svenskt adresskort är
tidigare känt och då med ett lite större hål på varje märke.
Källor till portouppgifterna: Taxa för paketpostförsändelser, senare delen, 1903, och Taxa för
paketpostförsändelser, 30 november 1911. Samma portouppgifter i båda, enda skillnaden är att Paris låg
i ”zon 2” i den tidigare taxan men i ”zon 3” i den senare.

1072 öre

Tariffpaket till Schweiz, vikt 13 kg, porto 915 öre
Upsala 5/9 1902 – Malmö 6/9 1902 – Sassnitz 7/9 1902 – Frankfurt 9/9 1902 – Basel 10/9 1902 –
– Bern 10/9 1902

 Portoberäkning. Tariffportot till Schweiz bestod av fyra olika komponenter:
Svenskt viktporto (12½-13 kg)
Svensk-tyskt sjöporto, som var satt till samma belopp som danskt viktporto,
eftersom befordringsvägen varierade; 16 öre per paket plus 4 öre per halvkilo
Tyskt viktporto, beräknat på sträckan Woyens-Schaffhausen vilket innebar porto för
fem zoner enligt den tyska zontaxan; porto 50 pfennig för 5 kg + 40 pfennig per
ytterligare kg, dvs. 370 pfennig (omräkningskurs 100 pfennig = 90 öre)
Schweiziskt viktporto, som i posttaxan angavs i tysk valuta, 80 pfennig för paket
mellan 10 och 15 kg
Totalt porto
FF. Enda kända tariffpaketet till Schweiz.

390 öre
120 öre

333 öre
72 öre
915 öre

.–———————————————————————————————–————————————–
.
5. REKOMMENDATION
Portotabell 1892-1912
Rekommendation

Tillägg

t.o.m. 30/6 1905

20 öre

fr.o.m. 1/7 1905

15 öre

§§ Rekommendation. ”Vill den, som till postbehandling aflemnar brefpostförsändelse, att densamma
icke må annat än emot qvitto af adressaten eller dennes befullmäktigade ombud utlemnas, har han att å
försändelsen teckna ordet ’rekommenderas’ och att, utöfver belöpande befordringsafgift, erlägga en
särskild rekommendationsafgift...” (Allmän poststadga 1892 § 15.1)

citat ovan AP 1892 §15.1
liggetid APS07 §103
Lotterirek cirkulär bihang A taxor m.m. nr 13
1907

Lokalbrev, 1:a viktklassen, rekommenderat
Stockholm 9/10 1907
Brevporto (högst 20 gram) 5 öre, rektillägg 15 öre, totalt porto 20 öre
§§ Utdelning och liggetid, rekommenderad
post. Ankommande rekbrev skulle normalt delas
ut med första ordinarie posttur. Om adressaten
inte var hemma lämnade man en avi, och brevet
fanns sedan att hämta på postkontoret ”intill den
28:de dagen i månaden näst efter den, under
hvilken försändelsen anländt”. Avsändaren
kunde emellertid begränsa liggetiden (Allmän
poststadga 1907 § 103.1, 103.5). Här anger en
tryckt text på kuvertet att liggetiden endast skulle
vara 14 dagar.

§§ Rekbrev från Dramatiska Teaterns lotteri.
Dessutom anger en stämpel att ”Detta bref må
icke utlämnas till adressaten före den 14 Okt.
1907”. I ett särskilt cirkulär från mars 1907
meddelades att Dramatiska Teaterns lotteriexpedition infört denna begränsning ”i ändamål
att förebygga spekulation i lottsedlar”, och att
posten om möjligt skulle uppfylla även detta
önskemål (Cirkulärbihang A nr 13 1907). En
notering på baksidan bekräftar att så skett: Avis
14/10-07 samt en brevbärarsignatur.

5. REKOMMENDATION

———————————————————–

Lokalbrev och inrikes brev

Lokalbrev,
1:a viktklassen,
rekommenderat
Stockholm
2/5 1902
Brevporto 5 öre
(högst 15 gram)
Rektillägg 20 öre
Totalt
25 öre

§§ Reketiketter. R-etiketter för rekommenderad post
infördes år 1894 (Cirkulär XL 1894). Dessförinnan användes R-stämplar och handskrivet inlämningsnummer.

§§ Inlämningsbok. Avsändande postkontor bokförde
varje rekbrev i en inlämningsbok, under reketikettens
nummer (Brevpostreglementet 1899 § 9).
Inrikes brev,
1:a viktklassen,
rekommenderat
Stockholm 1/7 1905
till Malmö
Brevporto
10 öre
(högst 15 gram)
Rektillägg
15 öre
Totalt porto
25 öre

Första dagen
med nytt
rekporto

 Ett posthistoriskt förstadagsbrev! Avgiften för

rekommendation sänktes den 1/7 1905 från 20 till 15 öre.
Ovan visas ett ”förstadagsbrev”, avsänt den dag då den lägre

avgiften började gälla och med rätt porto. Rekommenderade
brev skulle lämnas in på postkontoret, så för det allra mesta
blev de korrekt frankerade.

5. REKOMMENDATION

————————————————————–

Inrikes brev och brevkort

Inrikes brev,
2:a viktklassen,
rekommenderat
Falun 5/3 1902
Borås 7/3 1902
Brevporto 20 öre
(16-125 gram)
Rektillägg 20 öre
Totalt
40 öre
§§ Ankomstnummer. På den
mottagande
postanstalten
bokfördes
rekommenderad
post i en särskild
ankomstjournal
(Brevpostreglementet 1900 § 54).
Ofta noterades
också ankomstnumret på brevet
med blåkrita.

§§ Frimärkt af afsändaren. För rekommenderade och
assurerade brev gällde en särskild regel att frimärken inte fick
placeras för tätt ihop. Det skulle vara minst en halv
frimärksbredds lucka emellan. Annars, menade posten,
fanns risk för att åverkan på försändelsen kunde döljas av
frimärkena. (Allmän poststadga 1899 § 61.10).

Om avsändaren själv satt på frimärken alltför tätt, och detta
inte gick att rätta till utan att brevet blev försenat, fick
rekommenderade brev befordras i alla fall. Men då noterades
eller stämplades ”Frimärkt af afsändaren” på brevet och
även på inlämningskvittot (Brevpostreglementet 1900 § 2.3,
§ 7.12).

Inrikes brevkort,
rekommenderat
Ösmo 27/3 1904
till Tungelsta
Brevkortsporto
Rektillägg
Totalt porto

5 öre
20 öre
25 öre

§§ Rekommendation.
Förutom brev kunde även
brevkort och korsband
skickas rekommenderade
(Allmän poststadga
1899 § 25).

5. REKOMMENDATION

——————————————————–——

Inrikes brev och trycksak

Inrikes brev,
1:a viktklassen,
rekommenderat
Stockholm
23/10 1907
Göteborg
24/10 1907
Brevporto
10 öre
(högst 20 gram)
Rektillägg
15 öre
Totalt porto
25 öre

 Överfrankerat brev. Viktgränsen för brev i första

viktklassen höjdes den 1/10 1907 från 15 till 20 gram. Man
kan gissa att detta brev vägde mellan 15 och 20 gram och
att avsändaren inte var medveten om den några veckor
gamla ändringen, utan frankerade brevet för andra
viktklassen – totalt 35 istället för 25 öres porto.

 Markering av överflödiga frimärken. Posttjänste-

mannen har lämnat två 5-öresmärken ostämplade och ritat
en ruta omkring dem. Så gjorde man normalt för att
markera ogiltiga frimärken, men här verkar syftet istället ha
varit att spara 10 öre åt korrespondenterna. Förfarandet
tycks inte haft stöd i något postreglemente.
Inrikes trycksak,
1:a viktklassen,
rekommenderad
Säfsjö
6/5 1908
Göteborg
7/5 1908
Trycksaksporto
(-50 gram) 4 öre
Rektillägg 15 öre
Totalt
19 öre

Mycket
sällsynt
porto

FF. En av två kända inrikes rekommenderade trycksaker (1K, denna är ej registrerad)

5. REKOMMENDATION

———————————–—————————

Utrikes brev och brevkort

Brev till Holländska Ostindien, 1:a viktklassen, rekommenderat
Westerås 25/11 1893 – PKXP No. 2 A (Nässjö-Malmö) 26/11 1893 –
– Semarang 31/12 1893 – Rembang 1/1 1894
Brevporto (högst 15 gram) 40 öre, rektillägg 20 öre, totalt porto 60 öre

 Högre brevporto till vissa utomeuropeiska länder (40 öre per 15 gram)
tillämpades före 1895, för att kompensera för fraktkostnaden vid långa sjötransporter.
Brevkort till Ryssland,
rekommenderat
Ljungskile 16/6 1902
St. Petersburg
7/6 [20/6] 1902
Brevkortsporto
Rektillägg
Totalt porto

10 öre
20 öre
30 öre

 Julianska kalendern.

Kortet ser ut att vara
ankomststämplat en dryg
vecka innan det skickades.
Det beror på att Ryssland
tillämpade den julianska
kalendern, medan de flesta
andra länder gått över till
den gregorianska. Skillnaden var 13 dagar.

5. REKOMMENDATION

————————————

Utrikes brev med vidimation och brevkort

Brev till Finland, 1:a viktklassen, rekommenderat och med notering om vidimation
Stockholm 30/4 1904 – Helsingfors 1/5 1904
Brevporto (högst 15 gram) 20 öre, rektillägg 20 öre, totalt porto 40 öre

§§ Vidimation innebar att avsändaren fick en avskrift av innehållet i ett rekommenderat eller assurerat

brev vidimerad på posten. Tjänsten betalades kontant (Allmän poststadga 1899 § 79.3-4). Noteringen
”Vidim.” och signatur tyder på att brevets innehåll varit vidimerat av en posttjänsteman (ex. Billgren).

Mycket
ovanlig
posttjänst

FF. Enda kända försändelsen med notering om vidimerat innehåll.
Brevkort till Portugal,
rekommenderat
Stockholm
2/5 1907
Lisboa
7/5 1907
Brevkortsporto
Rektillägg
Totalt porto

 Förnyelse

10 öre
15 öre
25 öre

av patent.
Kortet meddelar adressaten
att ett patent måste förnyas
och avgiften för detta måste
betalas. Därför sändes det
rekommenderat.

5. REKOMMENDATION

——————————————————–—————————

Utrikes brev

Tjänstebrev till
Australien,
1:a viktklassen,
rekommenderat
Stockholm
29/4 1911
Fremantle
X/5 1911
Brevporto 20 öre
(högst 20 gr.)
Rektillägg 15 öre
Totalt
35 öre
§§ Tjänstebrev.
Brevet är sänt som
tjänstebrev, enligt
stämpeln STHLM 1
TJ. BR. Tjänst efrimärken fick bara
användas inrikes.
Utrikes tjänstepost
frankerades med
vanliga frimärken
(Allmän poststadga
1907 § 58).
-

Enligt 1906 års poststadga fick
tjänstefrimärken bara användas
inrikes. I 1899 års poststadga
(§59.2) sägs däremot att de också
kunde användas till Norge.

 The Swedish Australian Expedition ägnade sig bland
annat åt att gravplundring, vilket ledde till att Etnografiska

museet i början av 2000-talet fick återlämna ett antal skelett
ur samlingarna till den australiska ursprungsbefolkningen.
Brev till Italien,
4:e viktklassen,
rekommenderat
Lund
16/12 1905
Milano
18/12 1905
Brevporto 80 öre
(46-60 gr.)
Rektillägg 15 öre
Totalt
95 öre

5. REKOMMENDATION

————————————————————

Utrikes brev och varuprov

Brev till Indien,
3:e viktklassen,
rekommenderat
Stockholm
4/6 1908
Sea Post Office Bombay
14/6 1908
Viceroy’s Camp
23/6 1908
Brevporto
(41-60 gram)
Rektillägg
Totalt porto

40 öre
15 öre
55 öre

 Brev till upptäcktsresanden Sven Hedin under hans
tredje centralasiatiska expedition till Tibet (1905-1909). Tibet
var då förbjudet område för européer. Hedin tog sig fram
genom att lämna falska uppgifter om expeditionens resväg
och genom att periodvis förklä sig till tibetansk tjänare. När
brevet sändes hade Hedin inte kunnat meddela sig med

omvärlden sedan december 1907, och i svensk press
spekulerades sommaren 1908 om att han hade omkommit.
Först i mitten av september återkom Hedin efter en mängd
strapatser till den brittiske vicekungens sommarhuvudstad
Simla i norra Indien. Då bör detta brev ha legat och väntat
på honom.

Varuprov till Tyskland, första viktklassen, rekommenderat
Stockholm 7/12 1909 – Leipzig Plagwitz
Varuprov (högst 100 gram) 10 öre, rektillägg 15 öre, totalt porto 25 öre
§§ Skyddsperforerade frimärken. Frimärkena är skyddsperforerade med avsändarens
initialer, ASEA. Skyddsperforering blev tillåten av postverket år 1907 och användes av
företag som köpte in stora mängder frimärken för sin post, för att förhindra att anställda stal
frimärken (Cirkulär XXVI/1907; Allmän poststadga 1907 § 61.3).
FF. Ett av tre kända rekommenderade varuprov till utlandet.

