8. POSTFÖRSKOTT

––––—––——————————––

Inrikes paket, eftersändning och lösen

Inrikes paket, vikt 1 kg,
postförskott 6 kr
Ystad 17/2 1909
Fogdarp 18/2 1909
Hörby 18/2 och 20/2 1909
Paketporto (högst 1 kg)
Postförskott (5-25 kr)
Totalt porto

30 öre
15 öre
45 öre

Eftersänt från Fogdarp till
Hörby/Snogeröd
Lösen vid eftersändning: 30 öre
(paketportot)

 Eftersändning av paket. När paket eftersändes tog
man ut ett nytt paketporto. Om inte det nya portot betalades
i samband med eftersändningen fick mottagaren betala

lösen. Lösenbeloppet noterades under ”Postafgifter att erläggas af adressaten”. Tilläggsavgifter (här för postförskott)
påverkade inte lösenbeloppet.

Inrikes paket, vikt 1 kg,
postförskott 5,50
Upsala 15/5 1906
Nyköping 4/6 1906
Snogeröd 8/6 1906
Paketporto (högst 1 kg)
Postförskott (5-25 kr)
Totalt porto

30 öre
15 öre
45 öre

Först adresserat till Nyköping, men
eftersänt därifrån till Eskilstuna. Vid
eftersändning uppfrankerat med
paketportot, 30 öre.
Sedan eftersänt igen från Eskilstuna
till Snogeröd, och då lösenbelagt med
ett nytt paketporto, enligt anteckning
”Lösen 30 öre” i avins nederkant.
Sällsynt
kombination av
uppfrankering
och lösen

8. POSTFÖRSKOTT

——————————————

Inrikes assurerat paket, vägrat och retur

retur på avs. begäran, Allmänna poststadgan 1907 §114.1

Inrikes paket, vikt 1 kg, postförskott 18,20, assurerat för 20 kr
Stockholm 29/4 1911 – Ellenö 30/4 1911
Paketporto (-1 kg) 30 öre, postförskott (5-25 kr) 15 öre, assurans (-500 kr) 30 öre, totalt porto 75 öre
Mottagaren har vägrat lösa ut postförskottet. På avin finns noteringarna Vägras samt Retur, och vid
sidan av dessa anteckningar stämpeln Ellenö 16/5 1911. Vad som sedan hänt med paketet är oklart. Hål i
vänsterkanten tyder på att adresskortet ingått i en reklamationsakt.

 Vad hände? (1) En möjlighet är att det är
adressaten som noterat Vägras och retur innan
han lämnade tillbaka avin till posten. I sådana fall
skulle posten i Ellenö skicka en förfrågan till
avsändaren i Stockholm om vad de skulle göra
med paketet – skicka det i retur, lämna ut det till
adressaten utan postförskott eller mot ett lägre
postförskott, eller eftersända till annan adressat.
Om man inte fick svar inom en månad skulle
paketet skickas till reklamationskontoret (Allmän
poststadga 1907 § 114.1). Det skulle kunna
förklara att det hamnat i en reklamationsakt.

 Vad hände? (2) En annan möjlighet är att

returanteckningen är gjord av postpersonalen i
Ellenö. Det skulle i så fall innebära att avsändaren
begärt att paketet skulle gå i retur till Stockholm
när mottagaren inte ville lösa ut det. Stämpeln
Ellenö 16/5 1911 bör då vara datum för retur.
Att adresskortet sedan hamnat i en reklamationsutredning skulle kunna tyda på att paketet
förkommit på vägen, att innehållet varit skadat,
eller att avsändaren inte velat betala returlösen.
Men det finns ingen anteckning om detta på
adresskortet.

FF: Ett av fem kända inrikes assurerade postförskottspaket (4K, detta är inte registrerat).

8. POSTFÖRSKOTT

——————————————————–

Utrikes brev och trycksak, retur

Brev till
Danmark,
1:a viktklassen,
postförskott 2,35
Hessleholm
30/9 1905
Kjøbenhavn
2/10 1905
Brevporto (högst
15 gram) 10 öre
Därefter stämplat
”Modtagelse
nægtet” och
”RETOUR” samt
etikett med
”Nægtet Modtagelse / Refusé”,
varpå brevet
gått i retur till
Hässleholm.
FF. Ett av två
kända postförskottsbrev
till Danmark

 Portoregler för utrikes postförskott. För brev-

postförsändelser till utlandet påverkade postförskottsavgiften inte portot, utan postförskottsavgiften reglerades
istället när postförskottsbeloppet, genom postanvisning,
skickades till brevets avsändare. Till de flesta länder måste

brevpostförsändelser med postförskott skickas rekommenderade eller assurerade, men Norge och Danmark var
undantagna från detta krav. Brevet ovan är därför bara
frankerat med brevporto och trycksaken nedan med
trycksaksporto.
Trycksak till Danmark,
1:a viktklassen,
postförskott 10 kr
Stockholm 29/1 1900
Assens 31/1 1900
Trycksaksporto
(högst 50 gram) 5 öre
Eftersänd till Odense
Odense 31/1 1900
Aviserad men ej avhämtad
och därför returnerad
Stämplad vid retur
Odense 9/2 1900
Kjøbenhavn 10/2 1900
Stockholm 11/2 1900
FF. En av fyra kända
utrikes pfsk-trycksaker
(Felreg. som brevkort.)

8. POSTFÖRSKOTT

———————–——————————–—

Utrikes rekommenderade brev

Brev t. Tyskland,
2:a viktklassen,
postförskott
12,40 tyska mark,
rekommenderat
Stockholm
2/6 1898
Metz
5/6 1898
Brevporto 40 öre
(16-30 gram)
Rektillägg 20 öre
Totalt
60 öre
§§ Postförskott
och rektillägg.
Till länder utanför Skandinavien
krävdes att postförskottsbrev
rekommenderades.
(Posttaxa i sammandrag, 1909,
sid. 51).

Brev till Finland,
1:a viktklassen,
postförskott
2,45 finska mark,
rekommenderat
Stockholm
2/5 1908
Åbo 4/5 1908
Lapua 5/5 1908
Brevporto 20 öre
(högst 20 gram)
Rektillägg 15 öre
Totalt
35 öre
§§ Postförskottsbelopp. På brev
till utlandet skulle
postförskottsbeloppet anges i
det mottagande
landets valuta.
(Posttaxa i sammandrag, 1909,
sid. 51).

8. POSTFÖRSKOTT

——————————————————————————

Utrikes postpaket

Postpaket till Schweiz, vikt 4 kg, postförskott 33,84
Stockholm 20/5 1911 – Zug 24 Frankfurt – Karlsruhe-Basel 22/5 1911 –
– Basel 24/5 1911– Engelburg 24/5 1911
Paketporto (högst 5 kg) 180 öre, postförskott (30-45 kr) 45 öre, totalt porto 225 öre

 Portoregler för utrikes postförskottspaket. För paket till utlandet gällde andra

regler än för brevpostförsändelser med postförskott. Dels skulle postförskottsbeloppet anges i svensk valuta, dels togs postförskottsavgiften ut av avsändaren i form
av en tilläggsavgift på paketportot. De postförskottsanvisningar som användes för
att skicka postförskottsbeloppet till avsändaren var däremot avgiftsfria (dvs. det
tillvägagångssätt som generellt gällde för inrikes postförskott).
§§ Ny utrikes postförskottsblankett. Den 1 maj 1911 infördes en särskild blankett
(nr 91) för utrikes postförskottspaket (Cirkulär 11/1911). Blanketten var tvådelad –
dels ett paketadresskort, dels en postförskottsanvisning för betalning av
postförskottsbeloppet. De tidigare paketavierna kunde användas för upp till tre
postpaket, men vid postförskott krävdes en avi för varje paket. Den särskilda
postförskottsblanketten har därför förtryckt siffran ”1” för antal paket. Paketavin
ovan är använd första månaden.

8. POSTFÖRSKOTT

———–———————————————

Utrikes postförskottsanvisningar

Postanvisning till Danmark
för redovisning av ett postförskottsbelopp på 70,17
Göteborg 30/8 1910
Hals 31/8 1910
Postanvisningsporto
(36-100 kr)
Redovisning av
postförskottsbelopp
Totalt porto

30 öre
10 öre
40 öre

 Postförskottsanvisning. Postförskottsförsändelser från utlandet
betalades med internationella postanvisningar. En tilläggsavgift på
10 öre togs ut för redovisning av
postförskottsbelopp och ordet
Remboursement
(postförskott)
noterades på postanvisningen.

Postanvisning till Tyskland
för redovisning av ett postförskottsbelopp på 7,22
Karlskrona 12/12 1910
Düsseldorf 14/12 1910
Postanvisningsporto
(högst 36 kr)
Redovisning av
postförskottsbelopp
Totalt porto

18 öre
10 öre
28 öre

.–—————————————–—————————————————–————————————–
.
9. INKASSERING
Portotabell 1892-1912
Försändelse med
inkasseringshandlingar

Portot för ett
rekommenderat brev

Redovisning av inkasserade
medel genom internationell
postanvisning

10 öre
(utöver grundportot
för postanvisningen)

§§ Inkassering. Internationell inkassering av fordringar genom postverkets försorg infördes på 1880talet mellan Sverige och Frankrike, och blev sedan genom beslut av världspostföreningen möjlig i flera
länder från och med 1893 (Cirkulär LXXI 1892). Inrikes inkassering infördes betydligt senare, i
november 1909 (Cirkulär XXXVIII 1909).

Inrikes inkasseringshandlingar
Göteborg 2/5 1911 – Malmö 3/5 1911
Brevporto (högst 20 gram) 10 öre, rekommendation 15 öre, totalt porto 25 öre
§§ Utdelning av inkasseringshandlingar. Om det fanns lokalbrevbäring på adressorten
verkställdes inkasseringen av brevbärare som delade ut handlingarna och tog emot pengarna.
Annars fick adressaten en avisering om att inkasseringshandlingar fanns till inlösen på
postanstalten (Allmän poststadga 1907 § 90.1 och 96.1).

 Inrikes inkasseringsuppdrag. Inkassering förutsatte att gäldenären ville betala. Men
postverkets statistik för de första åren då inrikes inkasseringar var möjliga visar att de flesta
inkasseringsuppdragen misslyckades.
FF. Ett av tre kända inrikes brev med inkasseringshandlingar.

Mycket
sällsynt
försändelse

9. INKASSERING

——————————————————––

Utrikes inkasseringspostanvisning

Inkasseringspostanvisning
till Tyskland, belopp 25,12
Göteborg 9/8 1910
Chemnitz 11/8 1910
Postanvisning (högst 36 kr) 18 öre
Inkassering
10 öre
Totalt porto
28 öre
§§ Inkasseringspostanvisningar.
Vid utrikes inkasseringsuppdrag
skickades inkasserade medel med
vanlig internationell postanvisning,
där beloppet minskades med portot
för postanvisningen plus inkasseringsavgiften. På postanvisningen noterades det franska ordet
för inkassering, Recouvrement,
upptill på postanvisningen, till höger
i form av en svag violett stämpel
(Postförskotts- och inkasseringsreglementet 1900 § 36).

Inkasseringspostanvisning
till Tyskland, belopp 216,27
Svenljunga 10/1 1910
Stuttgart 13/1 1910
Postanvisning
(216-252 kr)
Inkassering
Totalt porto

126 öre
10 öre
136 öre



Utrikes inkasseringsuppdrag. Till skillnad från de
inrikes inkasseringarna var
internationella
inkasseringsuppdrag oftast framgångsrika.
År 1910, när dessa två postanvisningar skickades, blev
ungefär två tredjedelar av de
inkasseringar som ankom till
Sverige från utlandet inlösta.
FF. Högsta kända porto för
en inkasseringspostanvisning.

Högsta
kända
porto

.–———————————————————————————————–————————————–
.
10. TIDNINGAR
Portotabell 1892-1912
Överflyttning (till annan utdelningspostanstalt) av inrikes
tidning som utkom med mer än ett nummer i veckan

50 öre

Överflyttning av annan inrikes tidning

25 öre

Överflyttning av utrikes tidning

100 öre

Abonnemang på tidning eller tidskrift utgiven i
Frankrike

3 procent av
prenumerationspriset

Övriga avgifter i tidningsrörelsen betalades kontant.

Inrikes tidningsöverflyttning, tre dagliga tidningar, porto 150 öre
Liljeholmen 12/1 1893 – Annot(erat) Afd I (Stockholm) 13/1 1893

 Tidningsöverflyttning på PS-kort. Blanketter om ”Anhållan om tidningsöverflyttning”
för postabonnerade tidningar hade införts redan 1891, men ännu 1893 förekom ibland att
tidningsöverflyttning meddelades med rekommenderade PS-kort som frankerades med
överflyttningsavgiften.

Kopia av
baksidan.

10. TIDNINGAR –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Inrikes tidningsöverflyttningar
Inrikes tidningsöverflyttning av tidning som utkom högst en gång i veckan, porto 25 öre

→

Långbron 19/6 1893
Kvitterad i Alingsås (utgivningsort) 23/6 1893
Kvitterad i Ödsköld (ny adressort) 26/6 1893
§§ Tidningsöverflyttning noterades först i den ursprungliga adresspostanstaltens utdelningslista över
postabonnerade tidningar. Därefter skickades blanketten i ett PS-kuvert till postanstalten på tidningens
utgivningsort. Där noterades överflyttningen i fördelningslistan för den aktuella tidningen, så att den gamla
och den nya adressorten fick rätt antal exemplar av tidningen. Till sist sändes blanketten vidare till den nya
adressorten, där abonnenten lades till i utdelningslistan (Postboken 1908, Tidningsöfverflyttning).

Inrikes tidningsöverflyttning av tidning med mer än ett nummer i veckan, porto 50 öre
Norrköping 7/6 1898
Kvitterad i Stockholm (utgivningsort) 8/6 1898
Kvitterad i Malexander (ny adressort) 9/6 1898
§§ Tidningsöverflyttning till annan postanstalt. Avgifterna för tidningsöverflyttning gällde bara om
tidningen skulle skickas till annan postanstalt (Allmän poststadga 1892 § 43). Om prenumeranten flyttade till
annan adress på samma ort räckte det med ett enkelt meddelande till posten.

10. TIDNINGAR

———————————————–

Abonnemangspostanvisning till Frankrike

Kopia
från
baksidan.

Abonnemangspostanvisning till Frankrike, belopp 17,46 francs, porto 39 öre
Stockholm (tidningsexp.) 16/3 1910 – Paris 26/3 1910
§§ Fransk tidning. Posten förmedlade prenumerationer på en mängd utländska
tidningar och tidskrifter. Mellan Sverige och Frankrike gällde ett särskilt avtal, som bl.a.
innebar att prenumerationsavgifter redovisades på en speciell typ av postanvisningar
som sändes direkt till tidningsutgivaren (Postboken 1908, Abonnemangspostanvisning).

 Portoberäkning. För denna tjänst tog posten ut en kommissionsavgift på
3 procent av postanvisningens belopp. Avgiften redovisades med frimärken på baksidan
av blanketten. Omräkningskursen för postanvisningar var 1 franc = 72,8 öre. Beloppet
17,46 francs motsvarade 12,71 kr, vilket noterats i övre vänstra hörnet, och tre procent av
detta belopp, avrundat till närmast högre örestal, blev 39 öre.

–––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Inrikes adressändring
11. ADRESSÄNDRING OCH ÅTERTAGANDE
Portotabell 1892-1912
Adressändring
eller
återtagande

Avgift motsvarande portot för ett
rekommenderat brev i första viktklassen
till den aktuella destinationen

§§ Adressändring respektive återtagande innebar att avsändaren skriftligt begärde att en redan inlämnad försändelse
skulle förses med ändrad adress eller återtas (dvs. lämnas
tillbaka till avsändaren istället för att delas ut). Blanketter för
inrikes adressändring/återtagande skickades till adresspostanstalten i ett rekommenderat postsaksbrev (Brevpostreglementet 1900 § 85.2).

Kopia av
baksidan.

Adressändrad inrikes postanvisning, belopp: 12,50 (högst 25 kr), porto 15 öre
Brokind 20/1 1904 – Linköping 21/1 1904
Anteckning: Enligt adressförändring adresserad till Telegrafstationen.

 Adressändrad försändelse. I regel går det inte att utläsa om en

försändelse där adressen ändrats varit föremål för tjänsten adressändring
eller bara blivit eftersänd till annan adress. Men här framgår tydligt att en
”adressförändring” har begärts – från en person, Telegrafkommissarien
Venström, till en institution, Telegrafstationen i Linköping.

§§ Avgift för adressändringen? Om adressändringen gjordes innan

Mycket sällsynt
dokumentation
av adressändring

postanvisningen skickades iväg från Brokinds postkontor var tjänsten
avgiftsfri. Annars redovisades en avgift på 30 öre genom frimärke på
adressändringsblanketten (Allmän poststadga 1899 § 109 och 111).
Begäran om adressändring avseende inrikes postanvisning, porto 30 öre
Göteborg 2 2/3 1894
Diarieförd vid postkontoret i Göteborg 3/3 1894

Därefter bör begäran ha skickats vidare till postanvisningens adressort (Alingsås), enligt de regler som gällde för
adressändring/återtagande inom Skandinavien.

 Avgiften för adressändring motsvarande portot för rekommenderat brev i första viktklassen, vilket vid
denna tid var 30 öre (10 öre inrikes brevporto och 20 öre rektillägg).

11. Adressändring och återtagande –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Inrikes och utrikes återtagande

Återtagande av postpaket till Tyskland (något infällt till vänster), porto 35 öre
Malmö 22/2 1911 – K. Generalpoststyrelsen (Stockholm) 23/2 1911 – Berlin 25/2 1911

 Avgiften för adressändring eller återtagande var portot för
ett rekommenderat brev i första viktklassen. För återtagandet till
vänster var inrikes brevporto 10 öre och rekavgiften 20 öre. För
återtagandet ovan var brevportot 20 öre och rekavgiften 15 öre.

Återtagande av inrikes assurerat brev, porto 30 öre
Utfärdad i Lindesberg 19/6 1899
Frimärket stämplat vid ankomst Örebro 20/6 1899

När blanketten nådde Örebro hade brevet redan eftersänts
till annan adress, på mottagarens begäran. Blanketten verkar
då ha sänts tillbaka till avsändaren med detta besked.

§§ Utrikes adressändring eller återtagande. När begäran
om adressändring eller återtagande gällde post till länder
utanför Skandinavien sändes blanketten till generalpoststyrelsen i Stockholm (Allmän poststadga 1907 § 110.3).

11. ADRESSÄNDRING OCH ÅTERTAGANDE

—————————————–

Adressändring av assurerat
brev till Ryssland, porto 40 öre
Göteborg 30/5 1892
Sänd till generalpoststyrelsen i
Stockholm och ankomststämplad
där den 31/5 1892
Anteckning om att en skrivelse till
ryska postförvaltningen expedierats
den 1/6 1892

 Avgiften för adressändring var

portot för ett rekommenderat brev i
första viktklassen – 20 öre enkelt utrikes
brevporto plus 20 öre rekommendationsavgift.

Kopia av
invikt del.

Utrikes adressändring

.–———————————————————————————————–————————————–
.
12. EXPRESSUTDELNING
Portotabell 1892-1912
Expressutdelning

Tillägg

Inrikes

20 öre

Norge/Danmark

20 öre

Tyskland

25 öre

§§ Expressförsändelser befordrades med första ordinarie postlägenhet till adressorten.
Där skulle de delas ut så snabbt som möjligt:
”Vederbörande posttjensteman å adresspostkontoret bör låta sig angeläget vara, att
ankommen expressförsändelse så skyndsamt som möjligt adressat tillställes. Finnes vid
postkontoret icke anstäldt särskilt expressbud, och kan, med hänsyn till andra göromåls
bestridande, expressförsändelses beställande icke utan verklig olägenhet uppdragas åt
någon vid postkontoret anstäld vaktbetjent, må annan lämplig person för ändamålet
anlitas” (Brevpostreglementet 1900 § 81.6).

Unikt
porto

Lokalbrev, 2:a viktklassen, rekommenderat och expressutdelat
Stockholm 14/7 1911 (ankomststämplat samma dag)
Brevporto (21-125 gram) 10 öre, rekommendation 15 öre,
expressutdelning 20 öre, totalt porto 45 öre
FF. Enda kända lokala rekommenderade expressbrevet (ej registrerat).
§§ Markering av expresspost. På inlämnade expressbrev skulle posttjänstemannen
stryka under ordet ”Express” med blåkrita (Brevpostreglementet 1900 § 81.1).

12. EXPRESSUTDELNING

———————————–—————————–

Inrikes brev och paket

Inrikes brev,
1:a viktklassen,
expressutdelat
Stockholm 29/6 1910
Djursholm 29/6 1910
Brevporto (högst 20 gr.) 10 öre
Expressutdelning
20 öre
Totalt porto
30 öre

 Djursholm. År 1910 ingick

Djursholm ännu inte i Stockholms
lokalportoområde. Därför krävdes
inrikes brevporto.

Inrikes paket, vikt 1 kg, expressutdelat
Stockholm 23/2 1912 – Uppsala
Paketporto (högst 1 kg) 30 öre, expressutdelning 20 öre, totalt porto 50 öre
§§ Expressutdelning av paket innebar normalt att adresskortet delades ut
med expressbud och att adressaten sedan fick hämta paketet på postkontoret.
Enligt poststadgan kunde emellertid småpaket (högst 1 kg) delas ut direkt till
adressaten. På adresskortet finns dessutom en notering Nödadr., som tyder på
att paketet kvitterats på ett nödadresskort för att påskynda utdelningen
(Allmän poststadga 1907 § 106, § 5.5 och § 90.1).

 Expressetiketter infördes den
16/12 1911. De var tvåspråkiga för att
kunna användas även på utrikes post.

FF. Ett av tre kända paketadresskort
med expressutdelning.

12. EXPRESSUTDELNING

————————––––

Inrikes telegrampostanvisning och brevkort

Inrikes telegrampostanvisning,
belopp: 75 kr,
expressutdelad
Skara 17/3 1898
Malmö 18/3 1898
Postanvisning
(50-100 kr)
Expressutdelning
Totalt porto

30 öre
20 öre
50 öre

§§ Telegrampostanvisning
sändes som telegram till
adresspostanstalten
och
delades sedan ut till mottagaren med vanlig post. Om
avsändaren istället ville ha
utdelning med expressbud
krävdes 20 öre i tilläggsporto
(Allmän poststadga 1892 §
25.5).
Inlämningspostanstalten skulle då notera
Postexpress,
både
på
telegrammet och på den avis
(ovan) som skickades med
ordinarie post till adresspostanstalten
(Postanvisningsreglementet 1893 § 27.2).

Mycket
sällsynt
posttjänst

FF. En av tre kända telegrampostanvisningar med notering ”Postexpress”.

Lokalt brevkort,
expressutdelat
Stockholm 15/7 1897
Brevkortsporto
Expressutdelning
Totalt porto

5 öre
20 öre
25 öre

 Allmänna konst- och

industriutställningen.
Kortet har minnespoststämplar från den stora
Stockholmsutställningen
1897 – det evenemang
som anses vara vykortens
genombrott i Sverige.

12. EXPRESSUTDELNING

———————————–––––––––––––––––––––––––––––––

Brev till Danmark, 1:a viktklassen, expressutdelat
Trelleborg 16/3 1905 – Kjøbenhavn 16/3 1905
Brevporto (högst 15 gram) 10 öre, expressutdelning 20 öre, totalt porto 30 öre

Brev till Tyskland, 1:a viktklassen, expressutdelat
Uddevalla 17/11 1908 – Potsdam 18/11 1908
Brevporto 20 öre (högst 20 gram), expressutdelning 25 öre, totalt porto 45 öre

Utrikes brev

12. EXPRESSUTDELNING

———————————

Utrikes rekommenderat brev och brevkort

Brev till Tyskland, 3:e viktklassen, rekommenderat och expressutdelat
Ronneby 7/1 1903 – Kiel 9/1 1903
Brevporto (46-60 gram) 60 öre, rekommendation 20 öre,
expressutdelning 25 öre, totalt porto 105 öre
FF. Enda kända utrikes rekommenderade expressbrevet med rätt porto
(ytterligare ett är registrerat där expressavgiften inte är betald).

Brevkort till Danmark
PKXP 83 A (Nässjö-Malmö-Köpenhamn) 24/5 1905 – Kjøbenhavn 24/5 1905
Brevkortsporto 5 öre, expressutdelning 20 öre, totalt porto 25 öre

Unikt
porto

.–———————————————————————————————–————————————–
.
13. MOTTAGNINGSBEVIS

Portotabell 1892-1912
Avgiften för mottagningsbevis var under hela perioden 10 öre, såväl inrikes som utrikes.
Från den 1/7 1892 till den 31/3 1900 (inrikes) respektive 31/12 1898 (utrikes) redovisades avgiften med
frimärke på försändelsen, dessförinnan och därefter med frimärke på själva mottagningsbeviset.
Ett undantag var postanvisningar, där avgiften under hela perioden (förutom tiden före den 1/7 1892 för
inrikes anvisningar) redovisades med frimärke på postanvisningen.
§§ Mottagningsbevis. ”Önskar den, som å postanstalt till postbehandling aflemnar rekommenderad eller
assurerad försändelse, postanvisning eller paket, erhålla intyg derom att försändelsen eller postanvisningsmedlen
kommit adressaten tillhanda, skall han å försändelsen ... teckna orden ”mottagningsbevis begärdt” och till
postanstalten erlägga derför stadgad afgift, 10 öre.” (Allmänna poststadgan, 1892 § 95.1)

Mottagningsbevis för lokalt assurerat brev, porto 10 öre
Stockholm 17/6 1908, ankomststämplat (vid utkvittering) 18/6 1908

13. MOTTAGNINGSBEVIS

————————–––

Inrikes assurerat resp. rekommenderat brev

Inrikes brev, 1:a viktklassen (15 gram enl. anteckning), assurerat för 143 kr, med mottagningsbevis
Hernösand 30/7 1899 – Östersund 1/8 1899 – Kyrkås
Brevporto (högst 15 gram) 10 öre, assurans (högst 500 kr) 30 öre, mottagningsbevis 10 öre, totalt porto 50 öre
FF. Ett av fem kända inrikes assurerade brev med mottagningsbevis.

 Mottagningsbevis – inrikes brev. Före april 1900
frankerades brevet upp med 10 öre och mottagningsbeviset utfärdades av adresspostanstalten (ovan).

Därefter utfärdades det av inlämningspostanstalten.
Avgiften redovisades då med frimärke på mottagningsbeviset och påverkade inte brevportot (nedan).

Inrikes brev, 2:a viktklassen, rekommenderat med mottagningsbevis
Ytterhogdal 17/8 1907 – Hedeviken 21/8 1907 – Funäsdalen
Brevporto (16-125 gram) 20 öre, rekommendation 15 öre, totalt 35 öre

13. MOTTAGNINGSBEVIS

————————————————————–

Inrikes postanvisningar

Inrikes postanvisning
med mottagningsbevis,
belopp 5,99 kr
Stockholm 21/1 1894
Norrköping 24/1 1894
Postanvisning
15 öre
(högst 25 kr)
Mottagningsbevis 10 öre
Totalt porto
25 öre

 Mottagningsbevis –

postanvisningar. Avgiften
för mottagningsbevis
betalades med ett separat
10-öresmärke på postanvisningen.

←

Inrikes postanvisning
med mottagningsbevis,
belopp 50 kr
Stockholm 18/7 1899
Marstrand 19/7 1899
Postanvisning
(25-50 kr)
Mottagningsbevis
Totalt porto

25 öre
10 öre
35 öre

§§ Makulering. Helt enligt
reglerna i poststadgan har 10öresmärkena makulerats med
notering ”Mottagningsbevis”
resp. ”Mottagningsbevis
begäres” (Allmänna
poststadgan 1892 § 95.1)

13. MOTTAGNINGSBEVIS

—————————————————–

Utrikes rekommenderat brev

Mottagningsbevis för rekommenderat brev till Dominikanska republiken, porto 10 öre
Upsala 15/1 1905 – Santo Domingo 5/2 1905

 Mottagningsbevis – utrikes försändelser. Mottagningsbevis för utrikes försändelser

utfärdades av den svenska inlämningspostanstalten och avgiften redovisades med frimärken
på blanketten.
FF. Enda kända försändelsen till Dominikanska republiken.

Sällsynt
blankett
till unik
destination

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
—––––––––––––––––––––––––––––––– Löpsedel angående utrikes postförskottsbrev
14. LÖPSEDEL

Portotabell 1892-1912
Inrikes löpsedel

Avgiftsfri

Utrikes löpsedel

Utrikes brevporto
(1:a viktklassen)

Utrikes kunde löpsedlar endast utfärdas till
Norge, Danmark, Finland och Tyskland.
Tjänsten löpsedel upphörde 1899.

§§ Löpsedel var ett tidigt alternativ till reklamation av värdepost, och kunde begäras av antingen
avsändaren eller mottagaren. Så här beskrevs tjänsten i 1892 års poststadga (§ 96.1):
Önskar [...] korrespondent bereda sig upplysning rörande rekommenderad eller assurerad
försändelse, postanvisning, paket eller postförskottsförsändelse, som blifvit till befordran
aflemnad eller som väntas ankomma, kan sådant ske genom utfärdande af löpsedel, hvartill
blankett afgiftsfritt tillhandahålles å postanstalterna.
Löpsedeln sändes samma väg som försändelsen hade gått (eller borde ha gått), och postanstalterna utmed vägen noterade på blankettens baksida de uppgifter de kunde få fram.

Mycket
sällsynt
posttjänst

Löpsedel angående postförskottsbrev till Tyskland, porto 20 öre
Göteborg 10/8 och 11/8 1897
Hamburg (Hmb. P.A.2.) 14/8 1897

 Hantering av löpsedeln. På baksidan finns ett antal tjänstenoteringar från tyska posten,
daterade 15-17/8 1897. Man har haft problem att identifiera försändelsen på postkartan från
Göteborg – förmodligen för att man felaktigt antagit att det rörde sig om ett paket. En uppgift
om portot (80 öre) på den invikta nederdelen av blanketten visar att halsduken från Kaisers
modeaffär skickats i ett brev (tredje viktklass). Posten i Hamburg kom hursomhelst i kontakt med
den ene adressaten, herr Ballin, som intygat att den andre adressaten, herr Hedelin, hämtat ut
försändelsen.
FF. Enda kända löpsedeln utanför Norden (totalt tre kända löpsedlar).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—––––––––––––
Reklamation av inrikes rekommenderat brev
15. REKLAMATION

Portotabell 1892-1912
Reklamation av värdeförsändelse eller postanvisning,
inrikes och utrikes

10 öre

Avgiften för reklamationer infördes den 1 oktober 1899. Dessförinnan var
reklamation en helt avgiftsfri tjänst. Reklamationer av vanliga brevpostförsändelser (brev, brevkort, trycksaker) var även efter detta datum avgiftsfria.
Detsamma gällde försändelser med mottagningsbevis.

§§ Reklamation kunde lämnas in för alla typer av försändelser där man
misstänkte ”oordningar i postutvexlingen” – vanligast att försändelsen inte hade
kommit fram. Reklamation och löpsedel fanns i början av perioden parallellt, men
1899 och framåt var reklamation det enda alternativet. En skillnad mellan det två
tjänsterna tycks ha varit att löpsedeln sändes direkt från postanstalt till postanstalt,
medan reklamationsutredningar hanterades av reklamationskontoret i Stockholm
(Allmän poststadga 1892 § 97.1).

Reklamation av inrikes rekommenderat brev, skickat från Rö till en beväringsman vid Göta Livgarde i Stockholm, porto 10 öre
Stämplad i Rö 25/8 1907, där en posttjänsteman noterat att brevet avgått den
24/7 1907

 Bedrägeri! Reklamationen har sänts till reklamationskontoret i Stockholm,

som remitterat den vidare för utredning till postkontoret Stockholm 5. Av
noteringar från postkontoret och regementet framgår att brevet aviserats, men att
någon obehörig kommit över avin och hämtat ut brevet genom att förfalska
kompaniadjutantens namnteckning (”...misstanke lärer kommit att fästas vid
viss person utan att dock han kunnat öfverbevisas vara den skyldige”).

 Ersättningsanspråk. Reklamationen har sedan återsänts till reklamationskontoret, som sänt den vidare till Rö, för kännedom, och för att avsändaren skulle
uppge sina ersättningsanspråk. En sista notering på blanketten är gjord den 19/9
1907, där avsändaren begär ersättning för de 10 kr som låg i brevet plus 5 kr för
”tidsförspillan och omkostnader”.

15. REKLAMATION ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Reklamation av utrikes postförskottspaket

Reklamation av postförskottspaket till Belgien, porto 10 öre, Stockholm 12/9 1910

 Reklamationens väg. Reklamationskontoret remitterade till

paketexpeditionen Stockholm 1 (13/9), där man konstaterade (14/9)
att paketet gått iväg mot Berlin. Reklamationen fördes då över till en
fransk-svensk blankett (15/9) innan den sändes utomlands. Därefter
har reklamationen sänts till Belgien, där den stämplats Bruxelles 21/9
1910. Hur den sedan hanterats går inte helt att klarlägga, delvis pga.
att endast ena sidan av den tvåspråkiga blanketten bevarats.
Anteckningar tyder på att paketet ankommit Berlin den 1/7, sänts
vidare med tåget till Köln den 2/7 och lastats av i Bryssel den 4/7.
Den 6/10 var blanketten på postkontoret i Köln, den 10/10 åter i
Bryssel. En sista stämpel anger att reklamationen återkommit till
Postdirektionen i Stockholm den 12/11 1910.

 Paketets väg. Genom en lycklig slump – inköp från olika håll

med tre års mellanrum! – kan vi också följa paketets väg genom
paketadresskortet (till höger).

FF. En av tre kända utrikes reklamationer.

Postpaket till Belgien via Tyskland, vikt ½ kg, postförsk. 26,10
Stockholm 30/6 1910 – Berlin 1/7 1910 – Cöln 3/7 1910 –
– Bruxelles 4/7 1910
Paketporto för postpaket (högst 5 kg) 180 öre, postförskott (15-30 kr)
30 öre, totalt porto 210 öre

 Reklamation pga. sen retur. Då paketet inte löstes ut borde det

ha gått i retur efter 7 dagar (Allmän poststadga 1907 § 103.3). Men
posten i Bryssel lät det ligga fram till den 15/9 1910. Därefter finns
transitstämplar från Cöln 17/9 1910 och Berlin 18(?)/9 1910,
däremot ingen svensk ankomststämpel. Paketet sändes alltså i retur
ungefär samtidigt som avsändaren i Stockholm reklamerade.
Reklamationen och paketavin tycks därför ha gått om varandra, men
man får förmoda att de till sist hamnade i samma reklamationsakt.
FF. Ett av två kända paketadresskort till Belgien.

