Bestyr under Postverket {920-1990
Enramaren vill på ett övergripande sätt visa på ett urval av postala bestyr postverket utforde under tiden
1920-1990. Härvisas exempel på ovanligare försändelseslag som Fonopost, och tidiga Jaktkort men
åven vanligare bestyr som utbetalning av Folkpension och inbetalning av Automobilskatt.
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Torde benäget befordras genom Herr Stationsinspektoren.

Brev fran Sandvlkens Jernverks Aktiebolag Sandviken Tiil Sandvikens Skeppnrngskonto, Gef ,e Central. Notering 'Torde benäget befordras genom llerr Stationsinspektoren
För att inte kringga postmonopolet frankerat med gängse postporto och avstämplat med Gävle Dala
Järnvägs godsexpeditionsstämpel Sandviken i december 1 932

Postmonopolet
Postverket förbehöll sig rätten till befordran av brev och brevkort, dvs alla sknftliga meddelanden
oberoende om de befordras öppna eller slutna
Om vederbörligt porto för försändelserna erläggs till postverket, möter icke hinder för försändelsernas
befordran av trafikforetag i yrkesmässrg trafik utan postverkets formedling Frankerrng enlrgt
postverkets taxa skal! verkställas av avsändaren eller trafikverkets personal Frrmärkena skall
makuleras på betryggande sätt
Källa: AnteckningartillAllmänna Poststadgan Tillägg till2.a upplagan 1955. Postnronopolet. Ernst
Grape.
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Folkpensionsanvisning, december 1953 i röd färg. Folkpension med 5A kr utan tillägg som utbetalas
pä postkontoret iFlen 16.12.1953.

1913 fattade riksdagen beslut om att införa en allmän pensionsförsäkring. Sverige var därmed först i
världen att införa en försäkring som i stort sett omfattade hela befolkningen. Olika invändningar mot
systemet i den allmänna pensionsförsäkringen, bland annat att den var diskriminerande rnot kvinnor,
drev fram reforrner, och den så kallade folkpensionen rnfördes 1948. Denna kompletierades i början
av 1960-talet mecj allmän tiliäggspension.
Varje månad skickade pensionsstyrelsen via posten ut en Folkpensionsanvisning till den
pensionsberattigade. Anvisningen växlar färg för oiika månader. Pensionen hämtas ut på den
postanstait som angives sist i adressen på anvisningen. Anvisningen skail vara vederböriigen kviiterad
och Pensronsbrevet uppvisas om så påfordras. Anvisningarna revideras med maskiner och det
påtalas att anvrsnrngarna inte får vikas samt ha hela kanter och oskadade hål för att rnaskinerna skall
kunna arbeta utan störnrngar.
Kä{la: Upplysningar för pensionstagare. Medföljer pensronsbrevet scm information.

Dragarpengar
-'-

ival lnl

Inlämnin,

Tjänsteauteckningat

/:(

Åssuraas.

irtä{er

Postförski

'«§r

öre
Insättes på postgiröLdÅdd

Till

trYepflrre,r

\o-'

gortoogiftrrr-y'y1alå:i:iil:'ri,: 'l "åT"'*
F,

Princes Esplanäde

F,rlagda

,,

Gata och nummer:
ädressort:

Adressland:

-(Psf-tio;6[ir4g+fLd'gr.)
Dragarpengar vid förtuilning i Göteborg 1966 för avgående paket till England Grundavgift
75 öre +
25%å avrundat till 95 öre.
Dragarpengar var det arvode som utgick till packhuskarlarna för deras biträde vid förtullningen med
bland annat uppackning, förslutning, transport och vägning. Packhuskarlarna var självständrga
näringsutövare men deras taxa fastställdes och publicerades av tullverket efter horande av bland
andra den lokala handelskammaren. Taxan var olrka på olika tullorter. Ofta var det en grundtaxa som
publicerades relativt sällan, men däremellan skedde procentuella tillägg på grundtaxan. Det fanns
godkänd taxa på ett 1S{al tullorter men på ett flertal saknades taxa för dragarpengar. Pa bevarade
dokument har då ingen avgift utgått. Taxa har visserligen även publicerats för tullpersonalens
behjalplighet med dessa göromål men något dokument med sädan avgift harännu el noterats
Källa: sspd se/projekt. Förtullningsavgift och dragarpengar Sören Andersson
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Försändelsen utlömnos endost mot ovlämnonde ov detto kvltlo, hörnedon försett med köporens
egenhöndigo nomnteckning.
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Busschauffören har tagit emot likvid (100 kr) och Postverket har debiterat sin hanteringsavgift, genom
frankering 1 kr på kvittot. Avstämplat Norråker 23.3.1971 .
En t1änst som innebar att man genom Postens Diligenstrafik kunde få utfört inköp av olika varor från
tätorten av till exempel rusdrycker.
Källa: SSPD Postala Notiser nr 4 2015. Kjeli Nilson
och samlingen "Svensk Posthistoria 1951-1972". Jonas Hällström.
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Kvitto för leverans av varor fran Konsum i Lennartsfors utfört ay Posfens Diligenstrafik. Avgiften 1:50
kr per paket skulle redovlsas med frimärken på blanketten. Avgiften betald för 10 paket, i allt 15.00 kr
(7:00 kr pa baksidan) Avstämplat "Arjäng LBB 6" 30 9.1971.
Den något förenklade blanketten "Förteckning över varusändningar" har fått beteckningen ARV 1
1969. Denna tjänst som utfördes av lantbrevbärare är dokumenterad i hela Värmland islutet av 1960talet och i början av'197Otalet. Avgiften varfrån början 1:50 kr per paket men blev senare höjd till
2:00 kr per paket.
Källa: SSPD Postala Notiser nr 4 2015. Kjell Nilson
och samlingen "Svensk Posthistoria 1951-1972". Jonas Hällström.
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Avräkning från Lamhults Mejenförening till hen Gustav Davidsson i Värmbron 1943. Vid översyn av
postmonopolet 1946 kom medgivandet pa pränt att mjölknotor fick medforas av trafikföretag som
öppna försändelser. Eftelevnaden var inte den allra bästa utan mjölknotoma befordrades alit som
oftast slutna. Dock utan åtgärd fran Postverket.
En översyn av postmonopolet och postverkets ensamrätt till befordran av brev, brevkort och dylikt som
utfördes 1946 och utfärdades 1947 var att postverket precis som tidigare förbehöll sig rätten till
befordran av brev och brevkort, dvs alla skriftliga meddelanden oberoende om de befordras öppna

eller slutna.
Det som var nytt i kungörelsen var medgivandet för trafikföretag att medföra öppna försändelser,
innehållande skrivna meddelanden, som uteslutande avser uppdrag att uträtta ärenden för
uppCragsgivarens räkning. Däribland mjölknotor.
Källa: Anteckningar tillAllmånna Poststadgan. Tillägg till2.a upplagan '1955. Mjölknotor.
Ernst Grape.
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Överst Blankett (Bl 865) lJtdelnings-/indragningskoft innehattande ett utdetningskoft fran DaraDemokrateniFalun29.T.l969tillpostkontoretiHedemora Avgiftenfördettafrankeratpablanketten
med 35 öre. Summa ex. efterforAndringen blev 188.
tuederst Blankett (Bl 868) Utdelnings-/indragningskoft innehållande tvä tndragningskort fran DalaDemokraten i Falun 15.8.1969 till postkontoret i Hedemora. Avgiften för detta frankerat pa blanketten
med 70 öre. Summa ex. efter förändringen blev nu 186 då två prenumeranter avslutat sin
prenumeration.
Mig veterligt finns inte avgiften för Utdelnings-/indragningskorTen sammanställt i någon taxa.
För tidningsutgivare som distribuerade oannonserade utgivarkorsband

till hushållen via Postverket

fick för varje förändring av abonnemang betala en avgift som frankerades av tidningsutgivaren på

blanketten, kuvertet, Utdelnings-/indragningskort. Blanketten skickades av tidningsutgivaren till
berört postkontor och innehöll abonnentens (-ernas) namn och adress
Källa: Hembygdsfilatelisten nr 2201.6. Utdelnings/lndragningskort Erik ldhult.
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Oversr Rekommenderat brev med mottagningsbevis inlämnat i"Kiosken på Stockholms central"
15 11 1946 avsänt till Krokom Notera reketiketten "Stockholm Ban Cst". lnlämnaren fick således
betala en avgift pa 30 öre som frankerafs och avstämplats på inlämningsbevlsef.
,Nedersl lnlämningsbevis för assurerad eller rekommenderad försändelse Bl 301 för lokalt
rekommenderat brev inlämnat på "Kiosken på Stockholms central" 26.4.1947. lnlämnaren har betalat
en avgift pä 30 öre som frankerats och avstämplats på inlämningsbevlsef.
En postal avgift som inte är så allmänt känd är den tilläggsavgift på 30 öre som togs ut vid postverkets
expedition på centralstationen i Stockholm för inlämning av rekommenderade försändelser,
postanvisningar, inbetalningskort, ilpaket och för utbetalning av postsparbanksmedel.
Avgiften redovisades med frimårken som ifråga om försändelser anbringades på vederbörande
inlämningsbevis respektive journaler och beträffande postsparbanksutbetalningarna på uttagskvittot.
Tilläggsavgiften togs ut från 1 april '1940 och var i bruk t.o.m. den 28 februari '1961.
Försändelserna skulle fortfarande frankeras enligt gällande taxor
Källa: SSPD Notiserna Kiosken på Stockholms centrat. Jan-Olov Edling.
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Overst fuordrsxt resekoft sent uffArdat tAr,tika 14 B 1939 för rnresa ttll Norge Vlserat iMagnor
tVederst llordtskt resekort utfärdat i Dals Högen 3 8 1932 för inresa till Norge Vrsertngar r Kornslö
och Vitkärn
Medborgare rSverige, Danmark, Finland, lsland och Norge kunde vid resa mellan länderna istäiletför
pass använda en särskild legitrmationshandlrng, kallad "Nordiskt resekorl" Detta under förutsättning
att syftet med resan inte var att söka arbete i de besökta länderna, Denna nya handling gällde frän
och med den 7 junr 1929 och attavgiften var, om den Iöstes på posten,50 öre. Resekortetgällde isex
månader räknat från dagen för utfärdandet. Utfärdades resekortet på andra institutioner än Posten så
betalades det genom lagstadgad stämpelavgift med stämpelmärken för 1 krona.
Rätt att utfärda Nordiskt Resekort hade magistrat, poliskammare, stadsstyrelse, landsfiskal,
postkontor samt vissa poststationer på turistorter i Skåne samt längs norska gransen. Dessa
poststationer var till en början nio tillantalet, när Postverket den 9 september 1939 upphörde med
utfärdandet av resekorten så hade antalet utfärdande poststationer och postexpeditioner, utökats till
cirka 70
Källa: sspd.se/projekt "Posthistorisk handbok 1920-1994", Nordiska resekort. Kjell Nilson.
Bältespännaren Nr I 2003. Nordiskt resekon. Leif Bergman.
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Vänster framsida. Fonopostförsändelse ljudbands ask. skickad med ytpost fran Uddevalia 18.2.1963
till Australien. Tulletikett Bl 50 fästad vid asken med noterat värde av 15 kr samt innehållet specificerat
som "ljuoband". Del av frankeringen 1 05 kr asatt pa framsidan och resterande 5 öre på baksidan.
Höger baksida: Avsändarens namn och adress r Uddevalla samt resterande porto 5 öre.
Fonopostförsändelsen är totalt frankerad med 1 10 kr vilket var portot för ytpostbefordran av asken
med en vikt mellan 60 och 80 gram 1 .7.1962-30 6.1964.
(Asken visas kopierad för att underlätta monteringen)

Från den 1 juli 1940 kunde fonopostförsändelser skickas till Sverige, från de länder som Svenska
Postverket hade överenskommelse med. Först den 1 april 1959 kunde man skicka
fonopostforsändelser från Sverige till länder man hade avtal. Fonopostförsändelserna skulle ligga i
starkt omslag eller låda, som inte fick vara tillsluten och på adressidan skulle det med tydliga
bokstäver vara angivet "Phonopost".
Adressen skulle enligt 1952 års Postfördrag skrivas med latinska bokstäver i längdriktningen på den
högra halvan av försändelsens framsida, adressort och land skulle skrivas med stora bokstäver.
Adressen skulle skrivas så'noggrant och fullständigt så att efterforskningar inte behövde foregå
utdelningen. Frimärke eller frankostämplar skulle anbringas i övre högra hörnet av försändelsen.
Avsändarens namn och adress kunde skrivas på vänstra delen av framsidan om de inte störde övrig
text, annars skulle de skrivas på baksidan. lcke postala märken, vinjetter för välgörande ändamål eller
märken som kunde förväxlas med frimärken var förbjudna att fästas på adressidan.
Fonopostförsändelserna räknades internationellt till en gruppering inom brevförsändelser som vi i
Sverige kallar korsband.
Fonoposten har aldrig fått någon större omfattning och försändelseslaget upphörde i Sverige den 30

juni 1971.
Källa: sspd.se/projekt "Posthistorisk handbok 1920-1994", Fonopost. Kjell
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Detta kort gäller iör jakt inom ovan angir.et län samt i angränsande län intill l0 km från
lärsgränsen. Det gäller för ovau angivet jaktår. dock först fråo och med dagen etter inbetalningsdagen. Kortet skall alltid medf6ras vld !akt.

Jaktkort (81.727)förförsta året 1951-1952 da jaktvardsavgiften började administreras genon
postverkets försorg. Jakten får på detta jaktkort bedrivas i Jönköptngs län samt i angränsande län rntrll
10 kmfrån !änsgränsen Avgiften erlagt med 6 kroch kvittot stämplat Bäckseda 1951.
Jaktkorten är ofta i dåligt skick da de skulle medföras lrid jakt, d€t oftast vikt i plånboken
Hn statlig jaktvårdsavgift infördes den 1 maj 1939. Jakivardsavgiften skulle gäila för ett sa kallatlaktaiia«tårei cmfattaoe precis som idag 1 juii till och med 30 juni nästa år. Pä iandsbygden löstes korten
hos den landsfiskal inom vars distrikt jakten bedrevs,
Från och med den '1 juli 1951 började jakivårdsavgiften administreras genom Postverkets försorg.
Avgiften skulle då alltid eriäggas på postanstalt genom avgiftens inbetalande till ett särskilt
postgirokonto. Avgiften för ett helt laktår var 6 kr och gällde för på jaktkortet angivet län. Vid
betainrngen användes ett särskilt inbetalningskort, blankettnr V27, med därvld fogad blankett tiil
jaktkort. Postverkets kvitto anbringades av postfunktionar på blanketten och stämplades.
1952 höjdes avgiften från 6 krtillB kr. 1957 höjdes avgiften till '10 kroch 1960 till 11 kr.
För jaktåret 1956-1957 prövades i Västernorrlands län ati blankeit 727 , där benämnd btankett 7277
med förtryckta namnuppElfter att skickas ut som masskorsband tiii person som tidigare haft eller
bedrivit jakt !norn Västernorrlands län. Detta förfaringssätt med utskick av masskorsband utvidgas iiil
flera lån följande år och gällde aila län jaktåret 1959-196CI.
Från och med jaktåret 1 960-1 961 erläggs jaktvårdsavgiften som g irering och behandlas då som viiken
pcstgiroinbetalning som helst utan att posten gör nåEon speciell granskning r-rr jaktvårdsperspektiv.
Källa" Ku ngl. Generaipoststyrelsens Cirkulär'1 95 1 -1 960.
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till ovm mgivm tidpunkt imchava lludradiomougue.
& oillkot, som å omståådc"siä^ angivm,
radiomosgningsappamt
cllu till dylik apparat atriuten itei
Föt den, *m olovligen imeha
uotdning sadgx

bötcsstaff.

Iaktagr ej f,ireskrivm villkot för app@teos mvändmde, kan liceoseo förklaras förokad.
Öosku Ni elter förfzllodagen fonfarande imehava liudradiomotague cila till dyiik appmt
fucrgivoiogsmordning, skrll åy liccns lösas semst den dag, då dclu liccas förfdla, såvida ickc
oa ncdEodt{iog gjots i eol{het med vad d?irom förcskrives i licensvillkoro

KUNGL. TELESTYRELSEN
l].

V. G. YÄND.

56,1 0

VIIIXOR FöP RÅTT ATT INNEHAVA RÅDIOIAOITAGNINO'APPATAT
l66llrr *vål liudr6Cio- .6G hl.rltlo6!r6dloaotkgoro)
l. RsdiomouapinFapparar Iir icke anvöndm pi Åådant Bä!t, åtl monas.ing
pi sdre pla6er därisenom srör6. Ej heller får
iämlili 8 § 9 mom. hälso
vårdstadgan
mottagningspparat användu så. atl genom slörsnde ljud
- lörorsakas lör närboerde.
snitär oiå3enhet
2. Innchavarc å! nroltasninssapDarst eller annan peEon, som tillåtes lvrsnå
å mottegningsappaiat, skall hemlighålla innchållet av teiesal-eller telefon.
meduehnden, som aviy-.srats å appararen. och äger icke nedskriva sÅdanr meddeianCen elier söra något:on helsr bruk ov innehållet i dem. Vad nu s!gt!

gni)* ickc nötisignaier ocb andra neddelander, mm upenb*tigec äro avaedda fär en !åi {,1imänhet.n).
3. Uka sÄrskilt nedgivrnda av Teletyrelsen hi dotiasdinsppers! icke
anrärirlas i samband med appsrat, som automatiskt resistrerar inkomnande
uckcn, signaler, skrift, bilder eller ljud, såvida icke upptsFinsen erser endest
*Ådana urändningar. som uppeaba:ilg:s ä-ro avsedda lör en var (allnänhekn). I siltnämnda fall säller dcck. eu anmälan om innehavet av registrerande
apparat skall insändas till Kungl. Telmtselsens Radiobyrå, Licensavdelnirgen,
Stoe-lboim, och att de i punkten 4 LÄr neian angima liireLriiterna sl:ola
iakttagas.

{. Det är lörbjudet å!t eenom viiarebelordran elier reproduklicn kommersiellt utnytrja det.nyhermateriai, som ukärde f.ån s'ensLå rundradi.ste!ioner.
Ddte :rller.åräl Ijudradio- som relF!i<:rii:äxdringrr.
BeträifånJe uh)njande av progcam:terialci i övrigt gälla bestämmelserna
i lagen on rä[ till lit!.rära och musii:aliskr ve;k, i:gen om.ätt rill verk år
bildande konst samr Iagen om råti rill torosaliskr !ilder.
Det är att märka, dels att t;ll förcdres:r.i: och utlijrandc är arr räknå jämväl
dcr direkta återgi./aide! gencil motlrgnings:pparat, dels ock att till månsfeldigande hänföre jämvät åt ölerlåra ett verh på mekeniskt tal, eller musikisrument eller på val-. plat!a, \3nd.j:cr annen till dylikt inrrument hörande
in!ät,ninj Dä+ett sålunda ö'erföLr v".k genos inqrrumenrct årergirs. rnss
d.rk såsom fiipdrasåide eller uiförande av verket.
5. Därxt mottagningsapparat användes för underhållning till vilken allnän.
hfl"n äger tillträde, skall qvljssnanCet ar sådana releraf. orh relefonrnedde.
hnden, som cnligt punkt.n 2 här oran skola hemlighålle. i nöjliemte mån

6. Telmtyeisens omhud skall åga tilllräde rill apparatrummct fir inspeltion
s! motissingsarparatens tekniska anordningar, varjämte vederbörande militårbe{äl incm rikets flsrningar skall äså rätt till dyl;k. inspektion berrätfande
apparai, som är uppssit inoil läshings skyddsöm.åde.
?. Radiomottapingspparat må av innehalaren, hans Iämilj eller öriga ti)l
hans hushåll hörande medlemmar nftjas i rv honom disponerad bostad samr
rill{Älljs! utsnlär bosladen. exemrelvis på en u!nykt.
Vid waraiti3 adreslsråndring skall a:oätaD csedetlad sör# til teieverlel
8- Erlrgd liccns' eller registreringsavgilr åte.betalrs icke. och tid. då tillståndet icke har uhti!jats. lår ej tillgodoräknas Iör konmande betalningstermin.
9. Tills:ånder IÅr icke i;vetlåras.
10. Inneharore e, aotiåpinFsapnaråt s!ratl rara rkyldig att på anmodan gv
Telestireis€ns cnStd eller v.-derbörande polisnvndighet för€ie tillsiåndet.
11. Inrehevare ir mottaqninxsåpternr mcd ansluten ålerqilningsaRordning,
uppsail i snnan )okal än appnratinnehavarcr: bostsd, är skyldig åt rill tel6
verkct anmä!a inneiavet av sådar apparat ävcnsonr uppgira. varest dyiiLa an.
§lutna återsivnirglanordningar !a uppsaits.

l2- flärest tillstinder i.ke önskas förnrat, sl:all detsamma siriftfiCen upp-

sägx hos te)everket senast den daq, tillsrånCet förfåller. Däwid skall uppgivas,
om åppå.3ien kaserat eller olerlåriE, och stall i senare fsllel även den nya
eppararinnehs"arens namn och sdress ned.lelas.
tS. önska; appararinnehavare c{rer iil}srånders förfallod&g lortlarande innehavs radionatr:p!ns$pparat u!ån ati nytlja densåmma, må dela ske utan
tillstård. under iönrtsä!i.ing atl aEparalcn är nedmonte.ad, inpackad och un.
CanställC oeh .tt sk.iJtijg förl.larins xii så är förhållander avsirix tili tele'
senast den das, tilistånCet lör{eller.
"erket
Urakt!åtes .ietta, {öreligger skyldighct atr färhya tillståndet för kommande

betain!,sstemin.

14. innchav;re s! motlågninssaoparst skall, utan anspråk på gcngörelse,
erilla sig rill efterättelse de inskrÄnkningar i rällen liil appzratens använ'
daade, mm framdele kunaa komma ått föreskrivas av Kunel. [{aj:t elle

Teletvre!sen.
15. Vad rcm år stådgål rörande mottapingsapparat gÄller jämväl
appsat ansluten återgiminsånordninS.

till

sÅdan

rnälea tiil teläre:ker S,knar radio*orragsien anrcnn bti upparutinneha"ar.n lörst under$ka, hunviCå srämineÅma upphärs om apparaten iöne med sådan. Vid
lång., mellan- och LortvåFhotasning Lör åven prövc nred jordlednirs rill molassen. luis:Gnles fel pÅ sjnlva morkgsrenläsgringen bör umålar ej göru till
televerket uraa radioreparatör i -ctället anlilas.
Vid köp av radlospparar ror.le ä'en s!ö.ninCairågan beekts. UlaF för esluhing sv antenn och jordledning 5ör finnu, ulom vid appsate äweddÅ 6ban för
rltreloäåg (Fl,f ) .iler releliåior. dår erdait antennuuog aiordras. VÅxelEEömappust ör från stöminsFpunkt i regel an f6redrqp lramför slleröNppatar
I)å elmateiiel ensk:ffu. bör köparo siiks lå gersnti f6i arr marerielm icke iöroäkar störninger vid motEsing av den svengka rundradiousärduinscn. Eldisri
bu!örernå på de ftata plater ha förslrivit, Ett stöEnde askina ocb apprrare ej få anclurs rill ledaing:nätel.

Överst: Ljudradiolicens med licensnummer 71584 i Göteborgs telestationsområde avsedd för
radiomottagare ibil"BlL O 15738" (Göteborg och Bohuslän). Avgiften för 1959 erlagt med
stämpelmärke 30 kroch stämplat"Göteborg 44" 31.12.1958.
Nedersf: Viltkor för rätt att innehava radiomottagningsapparat.
Telegratuerket började 1921-1922 försök med rundradiosändningar, medan de officiella sändningarna
startade först 1925, samma år sorn radiolicensen infördes.
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ueltirilulg irtI ueil KUIiue iltunterir§ I uil eilet I ua[. tv+c lIilolues en gxl.lil
avgift för sådana mottagare. Uppgiften att kontrollera licenser för bilradio ålades trafikpolisen, som vid
kontroller alltså även bad att få se tillståndet för radio.
Källa: Bältespännaren nr 1-2 1997. Radio- och Tv-licenser. Leif Bergman.
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Registreringsbevis för televisionsradiomottagare
Nedatrstående uppgifter skola öy€retrsstänma ned Eppsift€rtra på inbetaltringsk0rtets

k!!ong,

I(ungl.
lfelestyrelsen
Radiobyrån
Apparatinnehavaren skall här ovan teckna sitt
nedan. Utan apparatinnehavarens namnteckning

Inbetalningskvittot placeras på angilen plats här
inbetalningskvittot är ij.iia tiilsi:id icke giiti-qt.

Detta kort gäller
såvida Kungl. Maj:t
ej annorlunda förordnar
såsom till- enskild rätt,
stånd att, under förbehålt av
innehava radiomottagningsapparat avsedd
enbart för mottagande av utsändning av
bilder med eller utan därtill hörande ljud
( televisi onsradio mottagare)

lr. o. m. inbetalningskvittots datum t. o- m.
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Bl. 546. Televerket.
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Avgiften för Er televisionsrodiolicens skoll beiolos före instundonde månodsskifte. Beiolning sker på postonstolt med bifogot
inbetolningskorl eller genom girering. Anteckno före beiol_{g1r här till höger det licensnummer som tinn, *gir"t ;;
inbetolningskorfet efler Edert nomn (numret öndros från kvr:rtol till kvqrtol). Numret bör uppgivos i brev eller vid telefonsomtol röronde Er licens, Skriv vidore Er nomnteckning och
föst postens kviito hör till höger.
Kungl. Telestyrelsen, Rodiobyråns Iicensovd.,
Postfock, Stockholm 7. Postgirokonto nr 1069
Tel. vöxel 236040

TEtEYrsIoNsRADtot tcENs
Denno blonkelt oöller som leleyisionsrodiolicens sedon den
ov innehovoren Törsells med licensnummer (se inbetolnings-

Televerkei korlef) och nomnleckning saml postens kYillo.
Licensen oöller fr o m poslkyillols dolum t o m ulgängen ov kolenderkvorlolet.-Licens, som löses den 16 eller senore i etl kolenderkvorlols
sisto mönod- oöiler dock för återstäende del ov denno månod och det

dörpd föliondä kolenderkvorlolet.
Televisionsrodiolicens utgör tillst6nd otl under förbehåll ov enskild rött,
på ov Teleslyrelsen
villkor inneho opporol för mollogning ov
'eller föreikrivno höronde
liud (televisionsrqdiomotlogqre).
ulon dörtill
bilder med
seporol eller kombinerod med televisionsrodioIiudrodiomottooore, sePorol
För liudrodiomottogore,
motldqore, erfordros sörskild liu

i;;ij8

Br. 519 (1958) 2 58 300 000

Överst Registrertngsbevis (Bl 546 Teteverket)Väsferas 28 2 1957 förtelevisionsradiomottagare där
apparaten är uppsatt iVästerås kommun. A,vgiften erlagt med 10 kr da Västeras inte lag inom det
stt p u e rad e i ce n so m rådet
Nedersf. Televisionsradiolicens (Bl. 549 Televerket) Väsferäs 31.3.1958 där apparaten ar uppsatt i
Väsferäs kommun. Avgiften nu erlagt med 25 krför andra kvartalet 1958 då Väsferäs sedan den
I

I

1 .7.1957 ligger inom licensområdet i Västmanlands län.
Svensk TV hade sin officiella premiär den 4 september 1956 och från den 1 oktober 1956 krävdes TVlicens. Telestyrelsen lämnade då två olika tillstånd att inneha televisionsradiomottagare. Antingen
televisionsradiolicens (Bl. 547 Televerket) för ett område som täcktes av Stockholms stad och delar av
Stockholms, Södermanlands och Uppsala län eller registreringsbevis (81.546 Televerket) för övriga
landet. Licensområdet utvidgades sedan succesivt då sändningarna spreds över landet, och från och
med 1 juli 1958 var licens det enda som gällde. Licensavgiften var från början 25 kr per
kalenderkvartalsom gällde som gällde från sista kvartalet 1956 tilloch med första kvartalet 1963
Därefter övergick man till halvårsvisa licensperioder å 50 kr. Avgiften för registreringsbevis (övriga
landet) var '10 kr.
Källa: Bältespännaren nr 1-2 1997. Radio- och TV-licenser. Leif Bergman.
Kungl. Generalpoststyrelsens allmänna cirkulär 1 956-1 958.

Svenska Statens Sparobligatione r 1942
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Överst: Sparobtigationsbok för Svenska Sfafens Sparobtigationer 1942. tnnehåttande kuponger
att användas vid inköp av sparobligatianer.
fr/edersf; En kupong i sparobligationsboken ciär en Sparobligation är inklistracl, inköpt för 20 kr på
postanstalten i Sulvik 15.8.1942. Den rnloses om 6 % år för 25 kr.
Försvarslånet var tre obligationslån '1940, 1941 och 1942 som Svenska Staten lanserade för att låna
pengar av svenska folket. Pengarna skulle användas till att rusta upp försvaret under andra
världskriget.
Tredje försvarslånet som startade våren 1942var en Sparobligation med ränta som betalas ut i
samband med inlösen. Sparobligationerna såldes till ett lägre pris, inköpspris.
Sparobligationerna såldes for Riksgäldskontorets räkning av bland annat postsparbanken. De fanns i
följande valörer 12.50 kr,25 kr, 50 kr och 100 kr som var inlösningsvärdet. Sparobligationerna såldes
dock till ett lägre pris, inköpspriset. På sparobligationen står inlösningsbeloppet angivet även om
obligationen löses in i förtid.
Källa: Sparobligationsboken med detaijerad information.

Stockholms expressavdeln i ng
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Vänster ardersedel för trycksak om 40 gram där avgiften 65 öre (dubbel expressfaxa ) har erlagts trll
bttdet Order enligt telefon kl 09.15 trycksaken hämtad kl. 09:55 och inlämnad pa
expressavdelningen kl. 1 0:1 0 där ordersedelns baksida frimärkes för beloppet 65 öre
Höger. Baksidan pa ordersedelförtvå brev, 250 och 125 gram där avgiften 170 öre (dubbel
expresstaxa ) har erlagts till budet. Ordersedeln inlämnad på expressavdelningen där beloppet
frimärkes för hela beloppet 170 öre.
Mellan 1929 och 1945 gällde särskilda regler för expresshantering av lokala försändelser i Stockholm
För den normala expressavgiften ingick under dessa år även att försändelsen hämtades av
expressbrevbärare.
För att få utnyttja denna service så skulle den som önskade ringa till postens expressavdelning och
beställa hämtning av en lokal expressförsändelse. Den mottagande posttjänstemannen antecknade
dä pä en ordersedel, tiden för det mottagna samtalet, var expressförsändelsen skulle hämtas och var
expressförsändelsen skulle avlämnas. Därefter startade skyndsamt hämtningen av forsändelsen. Vid
avhämtningen antecknade expressbrevbäraren; klockslag for mottagandet, försändelsens vikt,
avgiftens storlek samt om avgiften hade erlagts kontant till honom eller om försändelsen redan var
frimärkt av avsändaren. Vid kontantbetalning till expressbudet så stämplades försändelsen med en
gummistämpel på platsen. Väl inkommen till expressavdelningen så frimärktes ordersedelns baksida
med frimärken som motsvarade avgiftsbeloppet och frankeringen stämplades. Avgiften var summan
av lokalportot och expressavgiften. Under andra halvan av 1940 verkar det som om expressavgiften
dubblerades till60 öre, men från l januari 1941var den åter 30 öre.
Efter hämtningen togs försändelsen antingen in till expressavdelningen för senare utdelning eller om
adressen där försändelsen skulle avlämnas låg inom det inhämtande expressbudets tur och det
passade, så bars försändelsen direkt ut utan att passera expressavdelningen. I samband med
utdelningen så antecknade expressbudet tiden för avlämningen på ordersedeln.
Källa: sspd.se/projekt "Posthistorisk handbok 1920-1994", Express, Expresshantering i Stockholm.
Kjell Nilson.
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Eurcletter av forsta modellen C65 för upp till 50 gram som kostade 40 kr. Skickat frän 'Gagnef 1"
27. 1 0. 1 992 till Österrike

Euroletterintroduceradespähösten1991 Detvarrsakrngennyproduktutanenuppgraderingav
världspostföreningens gamla expressbrev enligt produktansvarig på posten. Det fanns tre olika
helsaker/kuvert och dels en särskild stor femkantig röd etikett som skulle kiistras pä den egna
försändeisen om helsaken inte användes. I priset ingick flygportot till hela världen.
Det är oklart när Euroletter försvann men med stor sannolikhet upphörde begreppet 1999.
Källa: SSPD Notiserna nr 2 2019. Euroletter Erik Hamberg.

Automobilskatt
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lzg L3'Vänster. Kvitto å automobilskatt för 1923, bil R 972. Skatten erlagt med 72 kr att betalas i bank ställd
till den egna Länsstyrelsen.
Ir/litten: Kvitto a automobilskattför 1924. bil R 1421 Skatten erlagt med 64 kr att betalas rbank stalld
till den egna Länsstyrelsen eller med särskild skattepostanvisning.
Höger: Kvitto å automobilskattför 1925, bil R 0972. Skatten erlagt med 72 Kr att betalas med
postforskott till den egna Länsstyrelsen. Betalt på posten i Lrdköping 13.2 1925
POSTTöRSKOTTSFöRSÄNDEtSE
Tiänste
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STOCKHOLM 16
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6 Trohor

Kontrollero utt rött registreringsnummer ongivits och ott kvifioi stdmplois på Posten.
Kvitto skoll medföros under förd för ott p& begöron uppvisos för polismon.
Om kvitto förkommer qnsöks om duplettkvitto hos lönssfyreisen. Ansökqn skoil innehållo på lro
och hedar ovgiven försäkron om förlusten ov kvittol. Sökondens trovördighet skoll styrkos ov
v

ittnen.

Obsl Yid försölining ov fordon skoll såvöl sciliore som köpore onmälo överlåtelsen
slyre lsen.

Fordonsögore som ötniuter onstånd med betoiningen bön sporo denns del.
§e boksidon!
Toioit skasebeiopp

Avgift f§r omläggning iill nytt biiregister.

MOTORFöRARE! ANSVAR, OMDÖME, HÄNSYNI

(vid onst6nclj

§e bqksidon!
ANTECKNINGAR FÅR EJ GöRAS I FÄLTET NEDAN. RESERVERAT

0

MASKINEtt LÄSNING

0904

Kvitto Trak.torskatt för 1972. Skatten 140 kr betald med postförskott i Hargshamn 22.2.1972.
ArLig fordonsskatt har i Sverige tagris ut sedan '1 januari 1923. Syftet var ait brlisterna skLrlle betala för
vägunderhall och Cen i,ägförslitnrng som orsakades av motorfordonen.
Enligt 5 § i förordningen av den 2 juni 1922 om automobilskatt är avgiften för helt år för automobil,

med ringar av mjuk kautschuk, åtta kronor för varje påbörjat tal av etthundra kilogram av automobilens
egen vikt vid användning av tyngsta till automobilen hörande karosseri. För motorcykel utan bivagn
var den 15 kr och för motorcykel med bivagn 25 kr
1923 skulle automobilskatten betalas medelst check eller postremissväxel ställd till länssi5rrelsen att
betalas i bank, eller i fråga om Stockholm tillöverståthållarämbetet.
Från 1924ärs uppbörd kan avgiften betalas ilänen rned en särskild skattepostanvisning och
från '1 januari 1925 träder en ny kungörelse angående automobilskatt ikraft som för lång tid framåt
kommer att vara det huvudsakliga dokumentet till vilka små ändringar och kompletteringar knytes och
samma design kommer att gälla i 4B är.
Nu 1925 börlar uppbörden tas upp under postförskott genom postverkets försorg.
Kälia: Bältespännaren nr 1 '1999. Automobilskattekvition Ake Torkeistam.
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