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6. ASSURANS
Portotabell 1892-1912
Inrikes assurans

Utrikes assurans

Assuransbelopp

Tillägg

Högst 500 kr
500-1.000 kr
1.000-5.000 kr
5.000-50.000 kr
50.000-100.000 kr
Över 100.000 kr

30 öre
50 öre
50 öre + 2 öre per 100 kr
130 öre + 15 öre per 1000 kr
805 öre + 10 öre per 1000 kr
1305 öre + 5 öre per 1000 kr

Uppräkning

10 öre

Rörlig avgift till övriga utlandet:
1/7 1892
18-36 öre per 216 kr
1/10 1907
11-50 öre per 216 kr

Såväl inrikes som utrikes var assurans möjlig för
brev och paket ”hvilka kunna till visst uppgifvet
belopp försäkras” (Allmän poststadga 1892, § 16.1).

För utrikes paket utgjordes assuranstillägget
endast av en rörlig avgift, som ibland (men
inte alltid) var densamma som för brev.

För utrikes brev bestod assuranstillägget av
rekommendationsavgift plus en rörlig avgift
som varierade mellan olika länder.
Rörlig avgift för Norge och Danmark:
1/7 1892
8 öre per 250 kr

Inrikes paket, vikt 5½ kg och skrymmande, assurerat för 500 kr
Sundsvall 9/4 1910 – Hudiksvall 10/4 1910
Paketporto (5-5½ kg) 90 öre, tillägg för skrymmande 45 öre,
assurans (högst 500 kr) 30 öre, totalt porto 165 öre

 Tilläggsavgiften för skrymmande var halva det ordinarie paketportot.
FF. Enda kända assurerade paketet med tilläggsavgift för skrymmande.

Unik
kombination
av tilläggsavgifter
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Lokalt och inrikes brev

Lokalbrev,
2:a viktklassen,
assurerat för
40.000 kr
Stockholm
19/3 1910
Brevporto 10 öre
(21-125 gram)
Assurans 655 öre
(39.000-40.000 kr)
Totalt
665 öre

Sällsynt lokalt
assbrev med
mycket högt
porto

 Assuransavgiften består av 130 öre

för 5.000 kr plus 15 öre per ytterligare
1.000 kr (35 x 15 öre = 525 öre), totalt 655 öre.

FF. Högsta registrerade portot för lokalt assbrev.

 Wärde-stämpel och V-etikett. I oktober 1907
infördes numrerade V-etiketter för assurerade brev
(ovan). Dessförinnan stämplades assurerade brev
med Wärde-stämpel (nedan), och inlämningsnumret
noterades för hand, ofta tillsammans med vikten.
Kopia av baksidan.

Inrikes brev
(framsida),
2:a viktklassen,
assurerat för 1.750 kr
Håsjö 23/3 1906
Härnösand 23/3 1906
Brevporto
20 öre
(16-125 gram)
Assurans
66 öre
(1.700-1.800 kr)
Totalt porto
86 öre

 Assuransavgiften
består av 50 öre för
1.000 kr plus 2 öre
per ytterligare 100 kr.

 Siffran 2 under

inlämningsnumret står
för andra viktklass.

6. ASSURANS
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Inrikes brev och eftertaxering
Inrikes brev,
2:a viktklassen
(48 gr.), assurerat
för 940 kr
Orrefors
6/1 1894
till Kalmar
Brevporto 20 öre
(16-125 gram)
Assurans 50 öre
(500-1.000 kr)
Totalt
70 öre

Eftertaxering av
inrikes assurerat brev
från Loftahammar
till Linköping
Eftertaxering utfärdad:
PKXP No 45B 27/3 1897
(Västervik-Norsholm)
Frankerat med felande
porto och stämplat
Loftahammar 30/3 1897
Linköping 30/3 1897
Eftertaxeringen, 45 öre,
gällde ett assurerat brev
med 50 öres porto som
bara frankerats med 5 öre.
Kopia av baksidan.

§§ Eftertaxering. Normalt fick mottagaren betala
lösen för underfrankerad post, men för värdepost
skulle istället kostnaden tas ut av inlämningspostanstalten. Då utfärdades ett eftertaxeringskort, som
sedan skulle returneras till adresspostanstalten med
makulerade frimärken motsvarande det saknade
portot (Brevpostreglementet 1900 § 93.1).

 Färgförväxling? Ett skäl till att man under

1897 bytte färg på 5-öresmärkena från blågrön till
gulgrön sägs ha varit risken för förväxling med de
blå 20-öresmärkena. Uppenbarligen kunde även de
blågrå 50-öresmärkena ge upphov till misstag!
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Inrikes brev med uppräkning

Inrikes brev,
2:a viktklassen,
assurerat för
650,54 kr med
uppräkning
Anderslöf
4/4 1902
Borås
5/4 1902
Brevporto 20 öre
(16-125 gram)
Assurans 50 öre
(500-1.000 kr)
Uppräkn. 10 öre
Totalt
80 öre

§§ Uppräkning innebar att avsändaren fick ett intyg på
försändelsens innehåll, utskrivet av den posttjänsteman som
tog emot försändelsen. Anteckningen ”Uppr.” och post-

tjänstemannens signatur visar att uppräkning skett. Andra
beteckningar som användes var ”Coll.” eller ”Vidi” (Allmän
poststadga 1899 § 79).

Inrikes brev (framsida), 2:a viktklassen, assurerat för 1.315 kr med uppräkning
Kramfors 26/1 1905 – Härnösand
Brevporto (16-125 gram) 20 öre, assurans 1.300-1.400 kr 58 öre, uppräkning 10 öre, totalt porto 88 öre

6. ASSURANS ——————————————————————–———— Inrikes paket

Inrikes paket, vikt 3½ kg, assurerat för 1.000 kr
Burträsk 28/8 1903 – Ånäset 28/8 1903
Paketporto (3-5 kg) 150 öre, assurans (500-1.000 kr) 50 öre, totalt porto 200 öre
§§ Assuransetikett med handskrivet nummer. När ett
paket lämnades in på posten fick det ett inlämningsnummer som, tillsammans med adressuppgifter m.m.,
noterades i en inlämningsbok. Numret hämtades från de
paketetiketter, s.k. ”nummerskyltar”, som klistrades på
paketet och adresskortet. Olika etiketter, och därmed
separata nummerserier, användes för assurerade paket och
övriga paket.

Normalt hade etiketterna tryckta nummer från 1 till 1000,
men etiketter utan förtryckt nummer för assurerade paket
är kända från mindre postanstalter. Förmodligen beror det
på att man på grund av små postmängder använde en
gemensam nummerserie för assurerade brev och
assurerade paket. Då fick man fylla i numret på etiketten
för hand (paketpostreglementet 1900, § 11 om inlämningsbok, § 7 om inlämningsnummer).

6. ASSURANS ——————————————————————–———— Inrikes paket

Inrikes paket, vikt 1,265 kg, assurerat för 10.000 kr
Malmö 26/10 1894 – Landskrona 26/10 1894
Paketporto (1-1½ kg) 90 öre, assurans (9.000-10.000 kr) 205 öre, totalt porto 295 öre

 Assuransavgiften i intervallet 5.000-50.000 kr består av 130 öre för 5.000 kr
plus 15 öre per ytterligare 1.000 kronor (5 x 15 öre = 75 öre), totalt 205 öre.

 Tidig assuransetikett. Assuransetiketter (W för wärde) för paket infördes redan i oktober 1894,
flera år innan V-etiketter började användas på brev. Etiketten ovan är använd första månaden.

6. ASSURANS
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Inrikes paket

Inrikes paket, vikt 4,785 kg, assurerat för 95.450 kr
Karlstad 11/12 1893 – Stockholm 12/12 1893
Paketporto (4½-5 kg) 300 öre, assurans (95.000-96.000 kr) 1265 öre, totalt porto 1565 öre

 Assuransavgiften i intervallet 50.000-100.000 kr består av 805 öre för 50.000 kr
plus 10 öre per ytterligare 1.000 kronor (46 x 10 öre = 460 öre), totalt 1265 öre.

§§ Kompletterande frankering placerades i första hand på blankettens baksida (Paketpostreglementet 1900 § 12.2).

Kopia från baksidan.

6. ASSURANS ——————————————————————–———— Inrikes paket

Inrikes paket, vikt 9,5 kg, assurerat för 200.000 kr
Stockholm 2/6 1896 – Kalmar 3/6 1896
Paketporto (9-9½ kg) 570 öre, assurans (199-200.000 kr) 1805 öre,
totalt porto 2375 öre

 Assuransavgiften för belopp över 100.000 kr består av 1305 öre
för 100.000 kr plus 5 öre per ytterligare 1.000 kr (100 x 5 öre =
= 500 öre), totalt 1805 öre.

 Paketportot för paket tyngre än 1 kg var 30 öre per halvkilo, dvs.
19 x 30 = 570 öre. Paketet är skickat månaden före den stora
sänkningen av de inrikes pakettaxorna vid halvårsskiftet 1896. Då
halverades portot för paket från 3 kg och uppåt. Efter sänkningen
hade viktportot för detta paket varit 285 öre.

Kopia av baksidan.

6. ASSURANS
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Inrikes silverpaket, vikt 16,31 kg, assurerat för 2.000 kr,
porto 850 öre
Stockholm 22/8 1893 – Degerfors
§§ Guld- och silvermynt. En separat paragraf i poststadgan gällde
”Särskild behandling af paket, innehållande myntadt guld eller
silfver”. För sådana paket gällde särskilda bestämmelser för vikt,
förpackning och taxor (Allmän poststadga 1892 § 13).

 Portot för silverpaket var ett viktporto som även inkluderade
assuransavgift för myntens värde. Portot för silverpaket var 50 öre
för det första halvkilot och därefter 25 öre per ytterligare halvkilo.

Avsändaren kunde själv välja om man skulle tillämpa det särskilda
silverportot, eller om portot skulle beräknas som vanligt paketporto
med assuranstillägg. I detta fall sparade man 210 öre genom att
använda silverpaketportot – för ett vanligt paket hade viktportot varit
990 öre och assuranstillägget 70 öre, totalt 1060 öre.

Mycket
sällsynt
posttjänst

Efter den kraftiga sänkningen av de vanliga
paketportona vid halvårsskiftet 1896 upphörde i
praktiken användningen av specialportot.
FF. Ett av tre kända silverpaket.
Kopia av baksidan.

Inrikes silverpaket
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Utrikes brev

Brev till Norge,
2:a viktklassen
(16 gram),
assurerat för 230 kr
Östersund
8/12 1905
Merakerbanens
Postexp.
9/12 1905
till Røros
Brevporto
(16-30 gram)
Rekavgift
Assurans
(högst 250 kr)
Totalt porto

20 öre
15 öre
8 öre
43 öre

§§ Assuransbelopp
på brev till Norge
och Danmark angavs
i kronor, till övriga
länder i francs (Brevpostregl. 1900 § 2.5).

Brev till
Schweiz,
3:e viktklassen
(32 gram),
assurerat för
500 francs
Stockholm
16/3 1899
K. B. Bahnpost
nr IV 17/3 1899
St. Blaise
18/3 1899
Brev
60 öre
(31-45 gram)
Rekavgift 20 öre
Assurans 36 öre
(300-600 francs)
Totalt 116 öre
FF. Ett av två
kända assbrev
till Schweiz.

6. ASSURANS
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Utrikes brev

Brev till Tyskland, 2:a viktklassen (20 gram), assurerat för 150 kr (208,34 francs)
Torup 10/10 1898 – Berlin 12/10 1898
Brevporto (16-30 gram) 40 öre, rekavgift 20 öre, assurans (högst 300 francs) 18 öre, totalt porto 78 öre

Brev till Tyskland, 2:a viktklassen (22 gram), assurerat för 425 kr (590,28 francs)
Stockholm 30/3 1911 – Oldenburg 1/4 1911
Brevporto (21-40 gram) 30 öre, rekavgift 15 öre, assurans (300-600 francs) 22 öre, totalt porto 67 öre

6. ASSURANS
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Utrikes brev, retur pga. otillåtet innehåll

Brev till Storbritannien, 3:e viktklassen (36½ gram), assurerat för 145 kr (201,39 francs)
Stockholm 28/6 1905 – Southend-on-Sea
Återsänt på grund av otillåtet innehåll – Stockholm PKXP 63 2/7 1905
Brevporto (31-45 gram) 60 öre, rekavgift 20 öre, assurans (högst 300 francs) 18 öre, totalt porto 98 öre
§§ Mynt i assurerade brev, internationella regler.
Utrikes assurerad post omfattades inte av världspostkonventionen utan av ett särskilt avtal mellan ett mindre
antal länder, bland annat Sverige och Storbritannien. I
detta avtal finns ett förbud mot att skicka ”myntstycken”
i assurerade brev (Aftal angående utvexling av bref och
askar med angifvet värde, 1897, art. 9.2a). Svenska
posten har alltså inte tillämpat denna regel, men vid
ankomst till Storbritannien har brittiska posten noterat
contents coin, not allowed och returnerat brevet till
Sverige.

Kopia av framsidan.

§§ Mynt i assurerade brev, svenska
regler. Regeln om mynt i utrikes assbrev
var svår att hitta i det svenska postala
trycket. Förbudet var undangömt i en
avdelning ”Särskilda bestämmelser” i
brevpostreglementet (1901, sid. 5), medan
allmänna poststadgan (1899 § 23.1)
tvärtom ger intryck att det var tillåtet att
skicka mynt i assurerade brev.
 Egen publikation: Artikel i Posthistoriska Notiser nr 4/2018.
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Utrikes brev och mellanrikspaket

Brev till Danmark,
1:a viktklassen,
assurerat
för 255 kr
Skarhult
30/10 1911
Kolding
31/10 1911
Brevporto 10 öre
(högst 20 gram)
Rekavgift 15 öre
Assurans
16 öre
(250-500 kr)
Totalt
41 öre

 Assuranstillägget för utrikes brev bestod av avgiften

för rekommendation plus en rörlig del baserad på
assuransbeloppet. Till Norge och Danmark var den rörliga
delen 8 öre per 250 kr assuransbelopp.

 Assuranstillägget för utrikes paket bestod bara av
den rörliga delen. Det gjorde att portona vid låga assuransbelopp kunde bli lägre än motsvarande inrikesporton, där
minimiavgiften för assurans var 30 öre.

Paket till Danmark, vikt 2,48 kg, assurerat för 300 kr
Helsingborg 6/8 1906 – Helsingør 7/8 1906 – Kjøbenhavn 8/8 1906
Paketporto (1½-5 kg) 120 öre, assurans (250-500 kr) 16 öre, totalt porto 136 öre

6. ASSURANS –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––——––— Utrikes postpaket
Postpaket till Schweiz, vikt 1,131 kg, assurerat för 840 kr (1166,68 francs)

→

Stockholm 1/6 1895
Hamburg 3/6 1895
Chaux de Fonds 4/6 1895
Tullstämplat Douane-Contrôle Chaux de Fonds 5/6 1895
Paketporto (högst 3 kg)
Assurans (900-1200 francs)
Totalt porto

180 öre
72 öre
252 öre

J(ens) Pedersen står upptagen som bokförlagsföreståndare med
adress Karlbergsvägen 32a i Stockholms adresskalender 1895.
Les Fils de R. Picard tillverkade fina klockor (hittade ett par från
1800-talet som sålts på Christies för ett antal 1000 dollar när jag
googlade...)

 Portoberäkning. Paketportot bestod av 36+54 öre i Sverige, 18 öre för sjötransport Sverige-Tyskland,
36 öre i Tyskland och 36 öre i Schweiz. Assuranstillägget var 18 öre per 300 francs.

§§ Klockor till Schweiz. På baksidan av avin finns en anteckning på franska om att paketet innehållit fyra
guldklockor, och att dessa kvarhållits i tullen. Av pakettaxan framgår att Schweiz hade mycket detaljerade
tullregler för ur. I tulldeklarationen skulle man noggrant specificera vilka sorters ur det rörde sig om, deras
vikt, vilken metall boetten var tillverkad av, m.m. (Paketposttaxan 1897, senare delen, sid. 13).
FF. Enda kända assurerade paketet till Schweiz.

”Vid försändning af ur måste i tulldeklarationen angifvas urens antal och, i
förekommande fall, antalet ur af hvarje särskildts slag, vidare den metall, af
hvilken uren äro förfärdigade, nettovigten och värdet hos hvarje olika slag
af ur...” [taxa för paketpostförsändelser från 1897, senare delen,
tullbestämmelser m.m., se mappen ”cirkulär m.m.”]

Postpaket till Finland, vikt 4,85 kg, assurerat för 150 francs
Stockholm 26/11 1901
Hangö 27/11 1901
Borgå 27/11 1901
Paketporto (3-5 kg)
Assurans (högst 300 francs)
Totalt porto

198 öre
18 öre
216 öre

 Paketportot bestod av 36+54 öre för Sverige, 18 öre för sjötransport Sverige-Finland och 36+54 öre i Finland.
§§ Assuransbelopp. På assurerad post till utlandet (förutom Norge och Danmark) skulle assuransbeloppet anges i fransk
valuta (Paketpostreglementet 1900 § 2.6).
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7. POSTANVISNINGAR
Portotabell 1892-1912
Inrikes postanvisning

Gällde fr.o.m.:

Postanvisn. till Norge/Danmark

Gällde fr.o.m.:

Högst 5 kr
5-25 kr
25-50 kr
50-100 kr
100-250 kr
250-500 kr
500-750 kr
750-1000 kr

1/8 1904
1/8 1892
(1/1 1877)
(1/1 1877)
1/10 1899
1/10 1899
1/11 1909
1/11 1909

Högst 25 kr
25-36 kr
36-100 kr
100-200 kr
200-300 kr
300-400 kr
per ytterl. 100 kr
(max 720 kr)

1/7 1892
1/10 1907
(1/1 1874)
(1/4 1886)
(1/4 1886)
1/10 1907
1/10 1907

10 öre
15 öre
25 öre
30 öre
35 öre
40 öre
50 öre
60 öre

Listpostanvisningar till Storbritannien, USA,
Kanada, Ryssland och brittiska kolonier:

15 öre
18 öre
30 öre
45 öre
60 öre
75 öre
15 öre

Postanvisningar till de flesta övriga länder:
18 öre per 18 kr

1/7 1892
1/1 1899

Telegrampostanvisningar:

18 öre per 18 kr till 72 kr,
därutöver 18 öre per 36 kr

Samma porto som för vanliga postanvisningar

18 öre per 36 kr

1/10 1907

50 öre per 50 kr

Inrikes
postanvisning
belopp 1 kr
(högst 5 kr),
porto 10 öre
Jerfsö
13/9 1904
Ljusdal
(redovisande
postkontor)
14/9 1904
Örebro
14/9 1904

 Privattryckt blankett med förtryckt belopp och adress. Texten är densamma som på postens blanketter,

men det finns små skillnader i typsnitt. Godkänd av posten trots att poststadgan endast tillät postens egna
blanketter (Allm. Poststadga 1899 § 33).

7. POSTANVISNINGAR
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Inrikes postanvisningar

Inrikes postanvisning, belopp 6 kr (högst 25 kr), porto 15 öre
Mon 15/4 1904 – Mellerud 16/4 1904 (redovisande postkontor) – Trollhättan 16/4 1904
§§ Postanvisning mottagen på poststation. Mindre postanstalter klassades som poststationer
och hade inte samma befogenheter som postkontor. När en postanvisning lämnades in på en
poststation skulle blanketten plus det inbetalade beloppet skickas vidare till det postkontor som
poststationen löd under, och bokföras i dess journal över inbetalade postanvisningar
(Postanvisningsreglementet 1900 §§ 9.1 och 11).

7. POSTANVISNINGAR
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Inrikes postanvisningar

Inrikes postanvisning,
belopp 35 kr (25-50 kr),
porto 25 öre
Hennan 11/7 1904
Ljusdal 11/7 1904
Stämplad vid utkvittering
Ljusdal 16/7 1904

 Underfrankerad och

eftertaxerad. Posten i
Hennan har frankerat med
15 öre, som gällde för postanvisningar upp till 25 kr. I
högerkant har posttjänstemannen E. Welander i
Ljusdal (redovisande postkontor) gjort en notering
Eftertax(ering) utf(örd) E. W.
Poststationen i Hennan bör
ha fått ett eftertaxeringskort
på 10 öre, som den slarvige
postkassören fick betala.

Inrikes postanvisning,
belopp 91,86 (50-100 kr),
porto 30 öre
Kristinehamn 17/3 1898
Göteborg 18/3 1898
Stämplad
Betald gn. Brefbärare
§§ Betalning genom brevbärare. Normalt delades
postanvisningen ut till mottagaren, som fick gå och lösa
in den på postanstalten. Men i
vissa större städer hade
brevbärarna med sig pengarna
och betalade ut dem direkt till
mottagaren (Postanvisningsreglementet 1900 § 22).

7. POSTANVISNINGAR

———————–

Inrikes postanvisning och kompletterad frankering

Inrikes postanvisning, belopp 146 kr (100-250 kr), porto 35 öre
Råneå 7/10 1910 – Boden 7/10 1910 (redovisande postkontor) – ??
 Fick mottagaren sina pengar? Postanvisningen tycks inte ha skickats ut till adresspoststationen
Gunnarsbyn, och är inte heller utkvitterad. Arkivhål tyder på att den ingått i en reklamationsutredning.

PS-kort med kompletterande porto för underfrankerad postanvisning, 10 öre
Brännberg 19/11 1896 – Luleå
 Korrigerat porto. Av allt att döma är detta ingen eftertaxering, utan underfrankeringen
verkar ha upptäcks och korrigerats på detta sätt av inlämningspostanstalten.

7. POSTANVISNINGAR
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Inrikes postanvisning vägrad av mottagaren

→

Nålhål
visar att
inlämningsbeviset
nålats fast
vid postanvisningen
när den
arkiverats.

Inrikes postanvisning, belopp 11,25 (5-25 kr), porto 15 öre
Luleå 24/9 1904 – Stockholm 26/9 1904
Vägrad (”Emottagas ej”) och retur Stockholm 27/9 1904 – Luleå 30/9 1904
§§ Vägrad postanvisning. Postanvisningen gick i retur till avsändaren, som fick lämna tillbaka
inlämningsbeviset (nedan) för att få ut pengarna (Postanvisningsreglementet 1900 § 44.2).

7. POSTANVISNINGAR –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Inrikes telegrampostanvisningar

Inrikes brevkort, postförskott 12 kr
Halmstad 3/10 1910 – Skövde
Brevkortsporto 5 öre, postförskott (5-25 kr) 15 öre, totalt porto 20 öre
Noteringar från Skövde att kortet aviserats två gånger
Retur Sköfde 19/10 1910 – Halmstad 20/10 1910
§§ Liggetid för postförskottsförsändelser var 14 dagar (Allmän poststadga 1907 § 103.3).
När adressaten inte löst ut kortet inom denna tid har postpersonalen noterat Ej efterfrågad
och Retur afsändaren.

 Egen publikation: Artikel i Posthistoriska notiser nr 1/2016 om krav på brevkort.
Inrikes telegrampostanvisning, belopp 100 kr
(50-100 kr), porto 30 öre
Hernösand 4/6 1893

Inrikes telegrampostanvisning,
belopp 300 kr (250-500 kr),
porto 40 öre

Stockholm 5/6 1893

Linköping 22/6 1904
Katrineholm 22/6 1904

 Telegrampostanvisningar infördes i juli 1892.
Portot för telegrampostanvisningar var detsamma som
för vanliga postanvisningar. Avgiften för telegrammet
tillkom, men den betalades separat på telegrafstationen.

§§ Beloppet kvitterades på själva telegrammet,
medan postanvisningsavin sändes med vanlig post till
adresspostkontoret, där uppgifterna på avin stämdes av
mot telegrammet. Sedan nålades telegrammet fast vid
avin för arkivering. Nålhål syns uppe till vänster på båda
postanvisningsblanketterna (Cirkulär XXII/1892).

 Blanketter. Den första blanketten (ovan) hade
redigeringsdatum maj 1892. Redan i september 1893
fick blanketten den storlek och utformning som visas
uppe till höger.

§§ Telegrammet till vänster
tillhör anvisningen ovan. Texten
lyder, helt enligt reglementet:
”Anvisning 2301, Postkontoret,
Katrineholm. Kortvarumagasinet
betalar trehundra, 300, kronor för
Kortvarumagasinet”
(Cirkulär
XXII/1892). Mottagaren har
sedan kvitterat på baksidan av
telegrammet, där posten i
Katrineholm också slagit sin
datumstämpel (22/6 1904).

7. POSTANVISNINGAR
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Utrikes postanvisningar

Postanvisning till Danmark,
belopp 3 kr (högst 25 kr),
porto 15 öre
Laholm 11/11 1911
Kjøbenhavn 11/11 1911

§§ Belopp på utrikes postanvisningar skulle anges i både
svensk valuta och mottagarlandets
valuta (Allmän poststadga 1907
§ 31.1). Men till Norge och
Danmark räckte det med kronor
och ören. Svenska, norska och
danska kronor hade samma
värde tills den nordiska myntunionen upphörde i samband med
första världskriget.

Postanvisning till Danmark,
belopp 300 kr (200-300 kr),
porto 60 öre
Stockholm 30/9 1911
Kjøbenhavn
1/10 1911 och 2/10 1911
(Även stämplad vid
utkvittering, ”K.X.”
3/10 1911)

7. POSTANVISNINGAR

—————————————————————–

Utrikes postanvisningar

Postanvisning till Schweiz,
belopp 200 kr (180-216 kr),
porto 144 öre
Vretstorp 20/8 1906
Bern 22/8 1906
Eftersänd till
Basel 23/8 1906

 Porto före oktober 1907.
Portot utgjordes, enligt den
taxa som gällde fram till 30/9
1907, av 18 öre per 18 kr
(25 francs) upp till 72 kr, och
därutöver 18 öre per 36 kr.
FF. Enda kända
postanvisningen utan
tilläggstjänst till Schweiz
(två postförskottsanvisningar är kända).

Mycket
bra
porto

Postanvisning till Tyskland,
belopp 113,40 (108-144 kr),
porto 72 öre
Malmköping 27/8 1910
Hamburg 28/8 1910

 Porto fr.o.m. oktober 1907.
När Romkongressens portoregler
trätt i kraft var portot 18 öre per
36 kr (50 francs).
 Hålslaget i blanketten

är förmodligen en form av
makulering för att visa att
postanvisningen var inlöst.

7. POSTANVISNINGAR

————————————————————––

Utrikes listpostanvisning

Postanvisning till Storbritannien, belopp 8,38 (högst 50 kr), porto 50 öre
Göteborg 20/5 1911 – Malmö 21/5 1911
§§ Listsystemet. Till Storbritannien, USA, Kanada och Ryssland användes det s.k. listsystemet för
postanvisningar. Anvisningarna utfärdades på en särskild blankett som sändes till postkontoret Malmö 1.
Där fördes uppgifter om avsändare, adressat och belopp in på listor som skickades till postverket i
respektive land, där man sedan skrev ut nya postanvisningar som sändes ut till betalningsmottagarna.
Listor över postanvisningar till Storbritannien sändes i rekommenderat PS-kuvert till utväxlingskontoret
i London (Postanvisningsreglementet 1900 § 50-52).

7. POSTANVISNINGAR

—————————————————————

Utrikes listpostanvisning

Listpostanvisning till USA, belopp 240,82 (200-250 kr), porto 250 öre
Vretstorp 28/12 1906 – Malmö 29/12 1906
§§ Postanvisningar till USA. Även till USA användes listsystemet. På postanvisningarna markerades
adressort med blåkrita och delstat med rödkrita för att det skulle bli rätt när listorna fylldes i. Listorna
skickades sedan i rekommenderat PS-kuvert till utväxlingskontoret i New York. (Postanvisningsreglementet 1900 § 51). De svenska postanvisningsblanketterna behölls i Malmö, och är därför inte
ankomststämplade i USA.

.–———————————————————————————————–————————————–
.
8. POSTFÖRSKOTT
Portotabell 1892-1912
Inrikes försändelser

Högst 5 kr
5-25 kr
25-50 kr
50-100 kr

10 öre
15 öre
25 öre
30 öre

1/8 1904
1/8 1892
(1/1 1877)
(1/1 1877)

100-250 kr
250-500 kr
500-750 kr
750-1000 kr

35 öre
40 öre
50 öre
60 öre

1/10 1899
1/10 1899
1/11 1909
1/11 1909

Tilläggsavgiften motsvarade portot för en postanvisning med postförskottsbeloppet. Pengarna skickades till avsändaren med portofri postförskottsanvisning.
Utrikes brevpostförsändelser

Ingen postförskottsavgift ingick i portot, utan när pengarna sändes till avsändaren,
genom en internationell postanvisning, minskades postanvisningsbeloppet med
portot för postanvisningen. I portot för postförskottsanvisningen ingick dessutom
en tilläggsavgift (i Sverige 10 öre) för redovisning av postförskottsbelopp.
Avsändaren av en utrikes postförskottsförsändelse fick däremot i regel betala
rekommendations- eller assuransavgift, eftersom man till de flesta länder endast
kunde postförskottsbelägga rekommenderade och assurerade försändelser.

Utrikes paket

Tilläggsavgift för postförskott lades på paketportot (och det var inget krav att
paketen skulle vara assurerade). Avgiften för paket till Norge och Danmark var
densamma som postanvisningsportot till dessa länder. Till de flesta (men inte alla)
övriga länder dit det gick att skicka paket mot postförskott var postförskottstillägget 15 öre per 15 kr postförskottsbelopp.

Inrikes brev, 1:a viktklassen, postförskott 6 kr
Uddevalla 17/8 1905 – Munkedal 18/8 1905
Brevporto (högst 15 gram) 10 öre, postförskott (5-25 kr) 15 öre, totalt porto 25 öre
§§ Postförskottsetiketter. År 1894 infördes fyrkantiga etiketter (Bl. 152a) för inrikes postförskottsförsändelser (Postförskottsreglementet 1894 § 10.1). År 1907 ersattes de av trekantiga etiketter.

8. POSTFÖRSKOTT ———————————————————————––—————— Lokalbrev

Lokalbrev, 1:a viktklassen, postförskott 5 kr
Malmö 31/10 1911
Brevporto (högst 20 gram) 5 öre, postförskott (högst 5 kr) 10 öre, totalt porto 15 öre
§§ Trekantiga etiketter i orange färg (Bl. 111) infördes i oktober 1907 efter beslut av Världspostkongressen i Rom 1906 (Expeditionsreglementet XV.2). De första trekantiga etiketterna var
otandade (brevet nedan). Men perforerade exemplar av denna första etikett är kända från
november 1910 till oktober 1911 (brevet ovan). Troligen är perforeringen gjord lokalt/privat.

Lokalbrev, 1:a viktklassen, postförskott 50 kr • Stockholm 6/5 1911
Brevporto (högst 20 gram) 5 öre, postförskott (25-50 kr) 25 öre, totalt porto 30 öre
FF. Tidigare okänt porto. 30-öresporto för lokalt postförskottsbrev är inte registrerat.

8. POSTFÖRSKOTT ——————————————————————— Inrikes brev och brevkort

Inrikes brev, 3:e viktklassen, postförskott 2,25 • Helsingborg 1/8 1911 – Gammelstad
Brevporto (126-250 gram) 30 öre, postförskott (högst 5 kr) 10 öre, totalt porto 40 öre

Inrikes brevkort, postförskott 67,75
Stockholm 13/6 1907 – Falkenberg 15/6 1907
Brevkortsporto 5 öre, postförskott (50-100 kr) 30 öre, totalt porto 35 öre
FF. Enda registrerade inrikes postförskottsbrevkortet med detta porto.

8. POSTFÖRSKOTT ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Inrikes assurerat brev och brevkort, lokal trycksak

Inrikes brevkort, postförskott 12 kr
Halmstad 3/10 1910 – Skövde
Brevkortsporto 5 öre, postförskott (5-25 kr) 15 öre, totalt porto 20 öre
Noteringar från Skövde att kortet aviserats två gånger
Retur Sköfde 19/10 1910 – Halmstad 20/10 1910
§§ Liggetid för postförskottsförsändelser var 14 dagar (Allmän poststadga 1907 § 103.3).
När adressaten inte löst ut kortet inom denna tid har postpersonalen noterat Ej efterfrågad
och Retur afsändaren.

 Egen publikation: Artikel i Posthistoriska notiser nr 1/2016 om krav på brevkort.

Inrikes brev, 2:a viktklassen, postförskott 33 kr och assurerat för 280.000 kr
Gamleby 28/1 1910 – Stockholm
Brevporto (21-125 gram) 20 öre, postförskott (25-50 kr) 25 öre, assurans (280.000 kr) 2205 öre, totalt porto 2250 öre

 Assuransavgiften består av 1305 öre för 100.000 kr + 5 öre per ytterligare 1.000 kr (180 x 5 öre = 900 öre), totalt 2205 öre
FF. Högsta kända portot för ett postförskottsbrev.
Mycket högt
porto och
spektakulär
frankering

Lokal trycksak, 1:a viktklassen, postförskott 1 kr
Stockholm 25/5 1909 och 26/5 1909
Trycksaksporto (högst 50 gram) 2 öre, postförskott (högst 5 kr) 10 öre, totalt porto 12 öre

8. POSTFÖRSKOTT

—————————————————————————–

Inrikes trycksaker

Inrikes trycksak (framsida), 6:e viktklassen, postförskott 3,50
Stockholm 19/10 1895 – Skellefteå
Trycksaksporto (250-300 gram) 24 öre, postförskott (högst 25 kr) 15 öre, totalt porto 39 öre

 F. W. Andréen. Avsändaren var en av grundarna av Frimärkssamlarföreningen i Stockholm, sedermera
Stockholms Filatelistförening. Han var redaktör för ett par olika filatelistiska tidskrifter, och gissningsvis har
kuvertet/banderollen innehållit en frimärkskatalog eller några tidskrifter.
Inrikes trycksak
(banderoll)
3:e viktklassen,
postförskott 13,14
Stockholm 26/9 1898
till Sunne
Trycksaksporto 12 öre
(100-150 gram)
Postförskott
15 öre
(högst 25 kr)
Totalt porto
27 öre

