
Svensk posthistoria 1892-1912 
 

Exponatets syfte 

Syftet med exponatet är att skildra svensk posthistoria från 

perioden 1892-1912 med hjälp av försändelser och 

blanketter där postavgifter helt eller delvis redovisats med 

vanliga svenska frimärken. Tonvikten ligger på postala 

tjänster och avgifter, och på de postala regler och rutiner 

som gällde för olika försändelseslag.  
 

Den valda perioden 

Exponatet omfattar perioden från 1892 till 1912. Startåret 

1892 utkom en ny allmän poststadga, där de regeländringar 

som beslutats vid Världspostkongressen i Wien 1891 

infördes i Sverige. Under åren därefter skedde en kraftig 

tillväxt av det postala trycket, i form av reglementen, 

instruktioner, taxor m.m., med detaljerade bestämmelser 

för posthanteringen. Tiden runt sekelskiftet 1900 är därför 

en guldålder för posthistoriker som i sitt samlande vill 

dokumentera postala regler och rutiner.  

År 1912 vände utvecklingen. Då påbörjades utgiv-

ningen att ett nytt samlat postreglemente som ersatte den 

rika floran av reglementen och instruktioner. Ambitionen 

var att samla ihop, korta ner och förenkla. Numera, för-

klarades i det åtföljande postcirkuläret, var postens 

personal så välutbildad att den ”bör vara skickad att 

handlägga postgöromålen äfven om icke för hvarje detalj 

af arbetet meddelats reglementariska föreskrifter”. 1912 

utgör slutåret för exponatet. 
 

Disposition och presentation 

Exponatets disposition följer 1892 års allmänna post-

stadga, på så sätt att försändelseslag och postala tjänster 

visas i den ordning de behandlas i poststadgan. Först 

redovisas grundporton för de vanligaste försändelseslagen 

– brev, brevkort, korsband och paket. Därefter visas andra 

postala tjänster där porton och avgifter redovisades med  
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makulerade frimärken på försändelsen eller på postal 

blankett. Inom varje avsnitt visas (i förekommande fall) 

först lokala och inrikes försändelser, därefter försändelser 

till utlandet.  

Varje avsnitt inleds med en kortfattad portotabell för 

perioden. För varje objekt anges försändelseslag, 

eventuella tilläggstjänster och andra uppgifter som ligger 

till grund för portoberäkningen, samt ort och datum för 

alla stämplar. Därutöver redovisas övrig relevant 

information om objektet: 
 

  Närmare beskrivningar av porton och porto-

beräkningar. 

 §§  Postala regler för olika försändelseslag, för det 

mesta med referens till postalt tryck.  

  Annan postal information, t.ex. från arkivstudier 

eller annan posthistorisk litteratur. 

 Icke postal information, t.ex. om historiska om-

ständigheter kring försändelserna. 

 FF Sällsynthet enligt Ferdén (avser Oscarsperioden). 

  
Material 

Urvalet av material stöder exponatets syfte att ge en 

överblick över postala tjänster, avgifter och regler under 

perioden. Exponatet visar en mängd ovanliga porton, för-

sändelseslag, tilläggstjänster och tillämpningar av postala 

regler. Ett urval av toppobjekt har markerats med gröna 

prickar. Förutom sällsynthet har en viktig utgångspunkt 

varit att exponatet ska väcka intresse och vara roligt att 

titta på. Urvalet är därför inriktat på variation, bra kvalitet 

och gärna någon extra posthistorisk detalj som lyfter 

objektet – en anteckning, en stämpel eller en intressant 

regeltillämpning.  
 

Kunskap och egna studier 

Exponatet baseras på mångåriga studier av svensk 

posthistoria från perioden, genom postalt tryck, arkiv-

material och sekundärlitteratur. Fynd från egna studier har 

bl.a. presenterats i artiklar i Aktuellt om posthistoria 2012 och 

2016 samt i bidrag till Posthistoriska notiser. 
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.–———————————————————————————————–————————————–. 
 

 
 

Portotabell 1892-1912 

 

  Brev 

 

Lokalt 

 

Inrikes 

 

Norge/Danmark 

  1:a viktklassen (högst 15/20 gram*) 5 öre 10 öre       10 öre 

  2:a viktklassen (16/21-125 gram) 10 öre 20 öre       20 öre 

  3:e viktklassen (126-250 gram) 15 öre 30 öre       30 öre 
 

  Övriga utlandet t.o.m. 30/9 1907**   Porto  Övriga utlandet fr.o.m. 1/10 1907 Porto 

  1:a viktklassen (högst 15 gram)   20 öre  1:a viktklassen (högst 20 gram) 20 öre 

  2:a viktklassen (16-30 gram)   40 öre  2:a viktklassen (21-40 gram) 30 öre 

  3:e viktklassen (31-45 gram)   60 öre  3:e viktklassen (41-60 gram) 40 öre 

  Osv., per ytterligare 15 gram   20 öre  Osv., per ytterligare 20 gram 10 öre 
     

 

*   Viktgränsen ändrades från 15 till 20 gram den 1/10 1907. 
** Före 1895 gällde högre porto, 40 öre per 15 gram,  
     för vissa utomeuropeiska länder. 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
  Postboken, frankering, spalt 174 (jfr 1900 års brevpostreglemente) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Inrikes brev, 1:a viktklassen (högst 20 gram), porto 10 öre 

Berlin-Sassnitz Bahnpost Zug 18 13/4 1911 och Paquebot – Bollnäs 15/4 1911 
Eftersänt Bollnäs – Ofvanåker 17/4 1911 – Uppsala 17/4 1911 

§§ Brev postade på ångfärjan mellan Trelleborg och Sassnitz. På turen från Trelleborg till 
Sassnitz skulle posten frankeras med svenska frimärken. När färjan gick i motsatt riktning skulle tyska 
frimärken användas (Brevpostreglementet 1900 § 111.2 resp. § 135.2). 
 

Inrikes brev med vikt över 250 gram befordrades som 
paket. För utrikes brev fanns ingen maxvikt. Varken 
för inrikes eller utrikes brev fanns heller några regler 
för storlek. 

1. BREV  



1. BREV  ——————–——————————————–– Lokalbrev och inrikes eftersändning  

 
 

Lokalbrev,  
1:a viktklassen  
(högst 20 gram),  
porto 5 öre 

PKXP No 85 B 
(Härnösand-Sollefteå- 
Långsele) 
25/8 1909 

Hernösand 
25/8 1909 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
§§ Tillhör lokalposten. Lokalbrev som postades i en 
brevlåda vid järnvägsstationen eller i en postkupé, och hann 
gå iväg med det avgående tågets post, skulle ändå befordras 

för lokalporto. Tågets postpersonal skulle då skriva eller 
stämpla ”Tillhör lokalposten”, för att undvika att brevet blev 
belagt med lösen (Brevpostreglementet 1900 § 12.5).  

 

 

 

Lokalbrev, 1:a viktklassen  

(högst 15 gram), porto 5 öre 

Nyköping 17/3 1903 

Eftersänt inrikes (Malmslätt) 
 

Uppfrankerat till inrikesporto, 10 öre 
 

Nyköping 18/3 1903 

till Malmslätt 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

§§ Porto vid eftersändning. För att undvika lösenbelägg-
ning har detta brev frankerats upp med mellanskillnaden 
mellan lokalporto och inrikesporto. Eftersändning inom 

samma portoområde – lokalt, inrikes eller utrikes – var 
däremot kostnadsfri för brev och vissa andra typer av 
försändelser (Allmän poststadga 1899 § 113). 

 

Brevpostreglementet 1900 

§12.5 

Mycket  
sällsynt 

lokalpost-
stämpel 



1. BREV  ———————————————————–——————————————– Inrikes brev 

 
 

Telegram från Göteborg till 
Kramfors, vidarebefordrat  
till Frånö som inrikes brev  
i 1:a viktklassen (högst  
15 gram), porto 10 öre 

Kramfors 24/1 1901 

till Frånö 
 
 
 

 Telegram befordrade av 
postverket. Telegram delades 
normalt ut med bud på ankomst-
orten, men om mottagaren var 
bosatt utanför utdelningsområdet 
skulle telegrammet omedelbart 
sändas vidare med vanlig post. 
 
 
 
 
 

 
 

Inrikes brev,  
3:e viktklassen 
(126-250 gram),  

porto 30 öre 

Stockholm  
5/4 1905 

Malmö  
6/4 1905 

 
 
 

§§ Maxvikt för 
inrikes brev. 

Inrikes fanns bara 
tre viktklasser för 

brev (Allmän post-
stadga 1899 § 18). 

Om de vägde över 
250 gram fick man 
istället skicka dem 

som paket. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Maskinstämpel. De första stämplingsmaskinerna för 
makulering av frimärken togs i bruk i Stockholm år 1905. 

Dessförinnan fanns dock en primitiv fottrampad maskin 
som användes för ankomststämpling. 

 



1. BREV   —————————————————————————–   Inrikes brev, lösen 
 
 

Inrikes brev, 
2:a viktklassen 
(16-125 gram),  
porto 20 öre 

Edsbro 21/2 1893 

till Enköping 

Lösen: Frankerat för 
första viktklassen.  
Lösenbelagt med felande 
porto, 10 öre, plus 
6 öre aviseringsavgift, 
totalt 16 öre. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

§§ Lösen för inrikes försändelser. Före den 1/10 1899 
lösenbelades inrikes brevpostförsändelser med felande porto 
plus 6 öre i aviseringsavgift (ovan). I oktober 1899 ändrades 

reglerna så att lösenbeloppet var dubbelt felande porto, utan 
aviseringsavgift (nedan). Det innebar att reglerna blev 
desamma för inrikes och utrikes post. 

 
Inrikes brev, 

2:a viktklassen 
(16-125 gram), 

porto 20 öre 

PLK 290 A  
(Borlänge-

Krylbo) 
22/3 1905 

Sundsvall  
23/3 1905 

Eftersänt till 
Njurunda och 

därefter till 
 Svartvik  

Svartvik 
24/3 1905 

Lösen: Frankerat 
för första vikt-
klassen. Lösen-

belagt med 
dubbelt felande 

porto, 20 öre. 

 

 

 
 

 

 



1. BREV  —————————————————–————————————————– Utrikes brev 
 
Brev till Algeriet, 
3:e viktklassen  
(31-45 gram),  
porto 60 öre 

Lund  
29/1 1907  

Biskra  
Constantine  
7/2 1907 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ändrade porton och viktgränser. Den 1 oktober 1907 
ändrades portoberäkning och viktsatser för utrikes brev 
enligt UPU-beslut på Romkongressen 1906. 

Dessförinnan var normalportot 20 öre per 15 gram (brevet 
ovan). Därefter var portot 20 öre för 20 gram, och därefter 
10 öre per ytterligare 20 gram (brevet nedan). 

 

 
Brev till 

Luxemburg,  
2:a viktklassen 

(21-40 gram), 
 porto 30 öre 

Stockholm  
27/3 1909 

Luxembourg  
29/3 1909 

 

 Noteringen 2)  
står förmodligen  
för 2:a viktklass. 

 



1. BREV  ———————————————–– Utrikes brev, utomeuropeiska länder före 1895 

 

 
 

Brev till Brasilien, 1:a viktklassen (högst 15 gram), porto 40 öre 
Strömstad 6/5 1894 – PKXP No 81E (Göteborg-Helsingborg) 6/5 1894 – Rio de Janeiro 1/6 1894 

Eftersänt i Brasilien Rio de Janeiro 6/6 1894 – Aracaju 

 Högre porton till vissa utomeuropeiska länder, pga. långa sjötransporter, tilläts av världspostföreningen  
(UPU) och tillämpades av Sverige före 1895. Det innebar att brevportot till dessa länder var 40 öre per 15 gram. 

 
 

Brev till Samoa,  
2:a viktklassen  
(16-30 gram),  
porto 80 öre 

Upsala 26/10 1892 

PKXP No 2 Utr. 
(Nässjö-Malmö) 
27/10 1892 

Foreign NY Transit  
(New York) 8/11 1892 

San Francisco  
18/11 1892  

till Samoa (Apia)  



1. BREV  ————————————————————— Utrikes brev, eftersändning och retur 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Brev till Pahang (Federerade Malajstaterna), 1:a viktklassen (högst 20 gram), porto 20 öre 
Vexiö 29/8 1908 – Penang 24/9 1908 – R.M.S. Selangor ??/9 1908 (järnvägspost på linjen 
Penang-Kuala Lumpur) – Kwala Kubo 25/9 1908 – Tras 26/9 1908 
 

Eftersänt (några stämplar är svårtydda) Ipoh  ??/9 – Sungei Siput(?) 29/9 – Salak 
North 30/9 1908 – Sungei Siput(?) – Ipoh 30/9 1908 – Kuala Lumpur 1(?)/10 1908 –  
– Kuala Lumpur D.L.O. (Dead Letter Office) 12 el. 22/12 1908 
 

Retur till Sverige, Generalpoststyrelsens Reklamationskontoret, Stockholm 2/2 1909 
Öppnat för kontroll av avsändare; etikett med returadress klistrad på framsidan 
 

Retur till avsändaren i Växjö: Stockholm 3/2 1909 – Vexiö 4/2 1909 
 

§§ Retur av obeställbar post genom reklamationskontoret. Post som inte gick att dela ut till 
adressaten betecknades som ”obeställbar”, och sändes i retur till avsändaren. Om namn och 
adress saknades på kuvertet gick brevet till reklamationskontoret i Stockholm, där man öppnade 
och försökte få fram en returadress (Brevpostreglementet 1900 § 158.1). 
 

FF. En av två kända försändelser till Federerade Malajstaterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kopior av fram- och baksida. 

 

Spektakulärt 
brev till mycket  

sällsynt 
destination 



1. BREV  ————————————————————— Utrikes brev, eftersändning och lösen 

 

Brev till Norge,  
1:a viktklassen  
(högst 15 gram),  
porto 10 öre 
 

PKXP No 6 C  
(Nässjö-Göteborg) 
26/7 1899  
 

Tromsø 
30/7 1899 
 

Eftersänt till  
Spetsbergen 
 

Advent Bay 
17/8 1899 
 

Lösen: T-stämpel  
och notering om 
felande porto på 
12½ centimes vid 
eftersändning. 
20 øre lösen ut- 
taget vid ankomst. 

 
 
 
 
 
 

 

 Kopia från baksidan.    Egen publikation: Artikel i Nordisk Filateli 1/2021. 
 

 Norsk post på Spetsbergen. Det norska postverkets 
första postkontor på Spetsbergen var i drift i Advent Bay 
1897-1899. Det betjänade främst kryssningsturister som 
besökte öarna på somrarna, när isförhållandena så tillät, 
och var därför bara öppet några veckor i juli-augusti varje 
år. Trots att postkontoret var norskt taxerades brev från 
Norge till Spetsbergen som utrikes post, enligt ett särskilt 
cirkulär från norska postverket. 

 

§§ Fel lösenbelopp. Vid eftersändning till Spetsbergen har 
brevet lösenbelagts med skillnaden mellan skandinaviskt 
porto (10 öre) och utrikesporto (20 öre). Vid ankomst 
lösenbelades brevet med dubbelt felande porto (20 øre). 
Men lösenbeloppet var för högt. Enligt UPU-bestämmelser 
skulle lösen endast tas ut med enkelt felande porto för 
eftersända försändelser om portot var korrekt för den 
ursprungliga destinationen (UPU 1892 XXI.2.2).  

 Brev till Kapkolonin, 1:a viktklassen 
(högst 15 gram), porto 20 öre 

 

Malmö 9/5 (?) 1905 
 

Cape Town 23/5 1905 
 

Eftersänt till Australien (Victoria)  
 

Cape Town 25/5 1905 och 
”Officially Re-Directed at Cape Town” 

 

Adelaide 19/6 1905 
 

Geelong 20/6 1905 
 

Queen’s Cliff 20/6 1905 
 

Anteckning (baksidan) ”Ship Jarlen  
sailed for Capetown 17.6.05.” 

 

Eftersänt till Kapkolonin 
 

Queen’s Cliff 21/6 1905  
 

Cape Town 18/7 1905 
 



1. BREV  ————————————————————–—————————— Utrikes brev, lösen 
 
 

Brev till USA,  
2:a viktklassen,  
porto 40 öre 

PLK 107A  
(Skara-Göteborg) 
19/10 1905  

New York 
28/10 1905 

Rockford Ill. 
30/10 1905 

Lösen: Frankerat  
för första viktklassen  
och lösenbelagt med 
dubbelt felande 
porto, motsvarande 
10 cents 

 
 
 

§§ Lösenregler för utrikes post. Underfrankerad post till 
utlandet hanterades av svenska posten enligt UPU-regler. En 
T-stämpel (Taxe à payer, ojämn stämpel uppe till höger på 
kuvertet) anger att brevet var underfrankerat.  

Stämpeln 2/25 anger två viktklasser och felande porto i 
fransk valuta, 25 centimes. Vid ankomst uttogs lösen 
motsvarande dubbelt felande porto i mottagarlandets valuta 
(Brevpostreglementet 1900 § 114).  

 

 
 

 
 
 

 
Brev från USA till  

Sverige, 1:a viktklassen  
(högst 20 gram), porto 5 cents 

Minneapolis 9/10 1911 

T-stämpel från New York 

PKXP 83B  
(Köpenhamn-Malmö-Nässjö) 

23/10 1911   

PKXP No 28A  
(Uppsala-Tierp-Gävle) 

24/10 1911  

Fryksta 25/10 1911 

Lösen: Frankerat som inrikes 
brevkort, 1 cent, och lösen- 
belagt med dubbelt felande  
porto, motsvarande 32 öre 

 
 

§§ Lösen redovisades med frimärken. I juli 1911 införde 
svenska postverket nya rutiner för lösenpost. Lösen-
beloppet fylldes i på en särskild lösenetikett, och sedan 
sattes vanliga frimärken för detta belopp på försändelsen 
och makulerades när mottagaren löste ut brevet, här i 
Fryksta 26/10 1911 (Cirkulär XIX/1911).  

 Felsänt pga. oklar adress. Järnvägsstämplarna ser lite 
konstiga ut med tanke på att brevet skulle till Fryksta i 
Värmland. Gissningsvis har man först tolkat adressen som 
Harnäs (i Uppland) och skickat brevet dit, men sedan insett 
att detta var fel, strukit under Fryksta med svart krita, och 
sänt brevet vidare till rätt adress. 

 



.–———————————————————————————————–————————————–. 
 
 

 

Portotabell 1892-1912 

 

  Brevkort 

 

Porto 

 

Brevkort 

 

Porto 

  Inrikes 5 öre Övriga utlandet 10 öre 

  Norge/Danmark 5 öre Vissa utomeuropeiska 
länder före 1895 
 

15 öre 

 

 
Inrikes brevkort, porto 5 öre 

Stockholm – Nya  
posthusets invigning 
27/10 1903 

till Örebro 

 

 Centralposthuset i Stock-
holm invigdes hösten 1903 
och kallades i folkmun för 
vykortshuset, då man menade 
att det betalats med postens 
inkomster från vykortstrafiken. 
”Vykortsraseriet” nådde en 
kulmen åren 1903 och 1904, då 
det årligen skickades över 
43 miljoner inrikes brevkort. 
Sverige hade vid denna tid 
drygt 5 miljoner invånare. 
 

  
Brevkort till Norge,  

porto 5 öre 

Kortets motiv är från 
Mörsil, och troligen är 

kortet också postat där,  
på ett passerande tåg  

Merakerbanens postexp. 
18/10 1905 

Trondhjem 
19/10 1905 

 
  

 

 

 
 

 

 

 Lägre utrikesporton inom Skandinavien. För 
brevkort och brev gällde samma porton till Norge 
och Danmark som för inrikes post – 5 öre för 
brevkort och 10 öre för brev i första viktklassen. 
 

 Merakerbanens postexpedisjon. Kortet är postat på tåget 
mellan Östersund och Trondheim, Mellanriksbanan/Meraker-
banen. Det är inte postbehandlat av svenska posten, och frimärket 
har därför makulerats med norsk järnvägsstämpel. 

2. BREVKORT  



2. BREVKORT  ———————————————————– Inrikes brevkort, storlek och form 

 
 

Inrikes ”snöbollskort”, frankerat med 
brevporto, 10 öre, eftersom det avvek från 
gällande formatregler 

Stockholm 24/12 1905 till Hästbo 

 
§§ Formatregler för brevkort. Det fanns 
detaljerade regler om hur brevkort skulle 
se ut. Utgångspunkten var de brevkort 
som posten gav ut, med påtryckt valör-
stämpel. Privattryckta, ”enskilda” brevkort, 
som frankerades med vanliga frimärken, 
skulle ha samma format (14 x 9 cm) och i 
början av perioden också samma ut-
formning av adressidan som postens 
brevkort. De skulle också ha ungefär 
samma papperskvalitet (Allmän post-
stadga 1899 § 7.5).  Kort som avvek från 
detta format fick inte skickas för brev-
kortsporto, utan taxerades som brev. 
Med 1907 års poststadga (§ 9.2) mildrades 
reglerna, så att kort med minimistorlek  
10 x 7 cm gick att skicka som brevkort. 
Runda kort (till höger) var däremot aldrig 
tillåtna utan krävde brevporto. 
 

 Egen publikation: Artikel i Aktuellt 
om posthistoria nr 13/2016. 

 
 

Inrikes kort i halvt brev- 
kortsformat, frankerat  

med brevkortporto, 5 öre 
 

Stockholm 7/10 1903 
 

till Västervik 
 

 Taxerat som brev pga. 
avvikande format och lösen-
belagt med 10 öre (dubbelt 
felande porto).  

 
 

 

Lokalt kort i mindre format, 
med 5 öres brevkortsporto.  
 

Sundbyberg 19/1 1908 
 
 

§§ 1907 års formatregler. I  
poststadgan som trädde i kraft i 
oktober 1907 infördes ett minimi-
format för brevkort på 10 x 7 cm.  
 

Detta kort mäter 12,7 x 10,5 cm. 
Det hade taxerats som brev enligt 
tidigare regler, men passerade i 
januari 1908 som brevkort. Kortet 
medföljde jultidningen Vinterny år 
1907, som alltså utnyttjade de nya 
formatreglerna. 

 
 
 



2. BREVKORT  ———————  Inrikes brevkort, påklistrade föremål och dubbelt brevkort 
 

Inrikes brevkort, med 
påklistrat kuvert, 

frankerat med 5 öre 

Göteborg 18/5 1903 

Grästorp 19/5 1903 

Taxerat som brev och 
lösenbelagt med 10 öre 
(dubbelt felande porto) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

§§ Påklistrade föremål. På brevkort var det, före 
oktober 1907, inte tillåtet att klistra på foton, lösa 
småkuvert o.dyl. Kort med sådana påklistrade 
föremål taxerades som brev (Allmän poststadga 
1899 § 7.2, 7.3 och 7.6).  

Kopia av bildsidan. 

 
 

 
 
 
 

Inrikes dubbelt brevkort,  
porto 5 + 5 öre 

Helsingborg 26/10 1899 

till Alsheda 

§§ Dubbla brevkort. För-
utom enkla brevkort gav 

posten ut dubbla kort med 
betalt svar. Således tillät 
man även dubbelvikta 
privattryckta brevkort 

(Allmän poststadga  
1899 § 7.5). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Svarsdelen frankerades  
av avsändaren, helt enligt  
reglerna, men har här inte 
blivit använd.  

 
Kopia av baksidan (uppvikt) 

 

 



2. BREVKORT  ————————————————— Inrikes brevkort, eftersändning utrikes 
 

Inrikes brevkort, 
porto 5 öre  

Oskarshamn 
18/8 1901  

Eftersänt till Tyskland 

Helvi 22/8 1901 

Trelleborg-Sassnitz 
25/8 1901 

Stolpmünde 
26/8 1901 

Lösenbelagt med 5 pfennig 
(enkelt felande porto) 

 

 

 

 

 
§§ Lösen vid eftersändning. När kortet eftersändes utrikes 
var det underfrankerat med 5 öre och har därför lösen-
belagts. T-stämpeln anger lösen och 6¼ det saknade portot i 
franska centimes. Om lösenbeläggning berodde på 
eftersändning och kortet varit korrekt frankerat för den 
ursprungliga adressorten var lösen, enligt en särskild 

internationell regel, enkelt felande porto (Världspost-
konventionen 1897, expeditionsreglementet, XXV.2.2). Före 
oktober 1907, då man gick över till att notera lösenbelopp 
istället för felande porto, verkar posten ofta ha missat detta. 
Men tyska posten hade ögonen med sig och tog endast ut 
5 pfennig i lösen, enligt anteckning i blåkrita. 

 
Inrikes brevkort med  

påklistrat foto, frankerat  
med brevporto, 10 öre  

Engelholm 31/3 1901 

Gualöf 1/4 1901 

Eftersänt till Tyskland 
och uppfrankerat till 

utrikes brevporto, 20 öre 

Gualöf 1/4 1901 

PKXP No 75 1/4 1901  
(Eslöv-Malmö) 

Wiesbaden 2/4 1901 

 
 
 
 
 
 
 

 Brevkort med brevporto. På brevkort var det inte tillåtet att klistra på något 
annat än frimärken och eventuella postala etiketter. Här har det påklistrade fotot 
gjort att kortet taxerats som brev. Både avsändaren och den som eftersände 
kortet har tydligen varit medvetna om denna regel, och frankerat kortet med 
korrekt porto – 10 öre för inrikes brev i 1:a viktklassen, och sedan uppfrankering 
till 20 öre för utrikes brev. 

 
Kopia av del av kortets bildsida, med påklistrat fotografi. 



2. BREVKORT  ————————————————————————————– Utrikes brevkort 
 

 

 
 

Brevkort till Kiautschou, porto 10 öre • Eskilstuna 5/1 1904 – Tsingtau 2/2 1904 
 

 Kiautschou. Mellan 1898 och 1914 var Kiautschou i Kina ett tyskt protektorat. 
 

FF. En av fyra kända försändelser till Kiautschou. 
 

 
 

Brevkort till Hawaii, porto 15 öre 
Stockholm 19/12 1892 – New York 4/1 1893 – Honolulu 25/1 1893 

 
 

 Högre porto på grund av lång 
sjötransport. Världspostföreningen 
tillät sina medlemmar att ta ut högre 
porton till platser som krävde långa 
sjötransporter. Sverige utnyttjade 
denna möjlighet för vissa utom-
europeiska länder före 1895. 

 

 Kungariket Hawaii. När kortet 

skickades från Sverige var Hawaii ett 
kungarike, styrt av drottning Liliuo-
kalani. När kortet kom fram hade hon 
störtats i en USA-stödd kupp. Några 
år senare, 1898, annekterades Hawaii 
av USA. 

FF. Enda kända försändelsen till kungariket Hawaii. 
 

Unik 
destination  



2. BREVKORT  —————————–——– Utrikes brevkort, rubrik och välgörenhetsmärken 
 

 

Brevkort till Uruguay 
utan rubriken ”Carte  
postale”, frankerat med  
10 öres brevkortsporto 
 

PKXP No 6 C  
(Göteborg-Nässjö) 
9/8 1901  
 

Trelleborg-Sassnitz 
10/8 1901  
 

Montevideo 2/9 1901 
 

Taxerat som brev  
(felande porto mot- 
svarande 12½ centimes 
i fransk valuta) och vid 
ankomst lösenbelagt  
med 2 centavos. 
 

 Egen publikation:  
Artikel i Aktuellt om  
posthistoria nr 13/2016. 

 
§§ Rubriken ”Carte Postale” på utrikes brevkort. Under 
en kort period i augusti 1901 lösenstämplade svenska posten 
alla utrikes kort (förutom kort till Norge och Danmark) som 
inte bar texten ”Carte postale” (brevkort på franska). Det var 

en ovanligt sträng tillämpning av världspostföreningens 
regler, som ledde till protester från utländska postförvalt-
ningar. Lösenstämplingen upphörde därför efter några få 
veckor (Cirkulär XXVIII/1901, Cirkulärbihang A nr 40/1901).  

 
 

Brevkort till USA med  
välgörenhetsmärke,  

frankerat med brevkorts- 
porto, 10 öre 

 

Stockholm 
5/2 1906 

 

New York  
19/2 1906 

 

Brooklyn 
20/2 1906 

 

Taxerat som brev (felande 
porto motsvarande 12½ 

centimes) och vid ankomst 
lösenbelagt med dubbelt  

felande porto, 5 cents. 
 

 Egen publikation:  
Artikel i The Posthorn  

nr 4/2017. 

 
 

§§ Välgörenhetsmärken. ”Genom nådigt bref 
den 25 innevarande november har Kungl. Maj:t, i 
följd af framställning från Svenska National-
föreningen mot tuberkulos, funnit godt medgifva, 
att märken, som af föreningen aflämnas i 
postverkets frimärkesförråd, må under nedan 
nämnda tid genom postverkets försorg utdelas till 
postanstalterna och därstädes till pris af 2 öre 
stycket försäljas...” (Cirkulär LX, 1904) 

 

§§ Utrikes användning. Brevmärken sändes ut till alla postkontor, 
där postpersonalen sålde dem mot provision. Enligt postcirkuläret, 
som utkom i december 1904, var det tillåtet att använda brevmärket 
på brev, korsband och paket, och dessutom – enligt särskilt beslut 
av generalpoststyrelsen – på inrikes brevkort. I utrikes posttrafik var 
det däremot inte tillåtet att klistra på välgörenhetsmärken eller 
liknande på brevkort. Om man gjorde det skulle kortet taxeras som 
brev i första viktklassen. Det var först med 1907 års poststadga 
(§ 8.4) som välgörenhetsmärken accepterades på utrikes brevkort.  



2. BREVKORT  ———————————————————–– Utrikes brevkort, delad adressida 
 

 
 

Brevkort med delad 
adressida till New South 
Wales, frankerat med 
20 öres brevporto 

Stockholm  
12/7 1905 

Katoomba 
14/8 1905 

 

 

 

 
 

 

 

 
 Egen publikation:  
Artikel i The Posthorn  
nr 3/2014. 
 

§§ Brevkort med delad adressida. Delad adressida tilläts 
från och med den 1/4 1905 på brevkort som sändes inrikes 
samt till Norge, Frankrike, Ryssland och Tyskland. Under 
tiden därefter blev delade brevkort tillåtna av allt fler 
länder, men det var först den 1/10 1907 som de blev 
allmänt accepterade i internationell postutväxling, efter ett 
beslut av världspostkongressen i Rom 1906. I de fall delad 
adressida inte tilläts skulle sådana kort taxeras som brev.  
 

§§ Delade kort till Australien. Svenska posten träffade 
aldrig någon överenskommelse med Australien om 
utväxling av delade brevkort. Men redan den 30/5 1906 
fattade svenska posten ett ensidigt beslut att upphöra med 
lösenbeläggning av delade kort till utlandet. I början av juli 
1906 beslöt också posten i Australien att inte lösenbelägga 
delade kort från utlandet. För kortet ovan, från juli 1905, 
krävdes dock brevporto. 

 

Brevkort med delad 
adressida till Schweiz,  

frankerat med 10 öres  
brevkortsporto 

Stockholm 
30/6 1905 

St. Blaise 
4/7 1905 

Taxerat som brev (felande 
porto 12½ centimes) och 

lösenbelagt med 25 centimes 
(dubbelt felande porto) 

 

 
 Egen publikation:  

Artikel i The London  
Philatelist, Juni 2015. 

 
      Marginal = 
 

§§ Delade kort till Schweiz blev tillåtna enligt en bilateral 
överenskommelse i november 1905 (Cirkulärbihang A, nr 
56/1905). Men i juni, när detta kort sändes, borde det 
frankerats med brevporto. Svenska lösenstämplar (T och  
12½ cent., dolda under lösenmärkena) har kompletterats med 
en schweizisk notering om 25 centimes lösen. 

§§ Bilaterala överenskommelser. I svenska post-
cirkulär (Cirkulärbihang A, Taxor) redovisas 28 bilaterala 
överenskommelser om delade kort vid 14 olika tillfällen 
mellan april 1905 och augusti 1906. Det var inte lätt för 
allmänheten att hålla reda på vilka länder man kunde 
skicka korten till. 

 

 

Sällsynt  
porto till bra 
destination 



2. BREVKORT  ——————————————– Utrikes brevkort, felsändning och örlogspost 
 

 

 
 

Brevkort till Nya Zeeland, porto 10 öre 
Malmö 1/12 1904 – Bangkok 28/12 1904 – Missent to Bangkok – 

– Singapore 4/1 1905 – Invercargill N.Z. 6/2 1905 – Dunedin 

 

 Felsänt till Siam. Kortet blev uppenbarligen felsorterat och hamnade först i  
Bangkok innan det via Singapore kom fram till Nya Zeeland – efter över två månader! 

 
  

 
 

Brevkort från Malta till Sverige med örlogspost, porto 5 öre 
Malta – Malmö 1 Örl.post 21/12 1906 – Stockholm 

 

 Örlogspost. När svenska flottans fartyg var på utlandsresa sändes besättningsmännens 
post, enligt en internationell överenskommelse, i sluten postsäck till Sverige och 
postkontoret Malmö 1. Posten frankerades ombord med inrikesporto, stämplades i Malmö 
med en särskild stämpel för örlogspost och vidarebefordrades sedan med vanlig post. Detta 
kort är sänt från pansarskeppet Dristighetens långresa i Medelhavsområdet 1906-07. 

 



 

2. BREVKORT  ————————————————————— Utrikes brevkort, eftersändning 

 

 
Brevkort till Natal,  
porto 10 öre 

Sundbyberg 25/9 1902 

Point Natal 25/10 1902 

Durban Natal 17/11 1902 

Eftersänt till  
Västaustralien 

Perth W. A. (?) 29/12 1902 

Bunbury W.A. 30/12 1902  

Eftersänt till Lourenco  
Marques/Mocambique 

S.M.R. (Ship Mail Room)  
Perth W.A. 2/1 1903  

Durban Natal 23/1 1903 

Lourenco Marques 
28/1 1903 

 
 

§§ Regler för utrikes eftersändning. Brev och brevkort 
kunde eftersändas utan avgift så länge eftersändningen 
skedde inom samma portoområde (ovan). Däremot krävdes 
tilläggsfrankering vid eftersändning till ett område där portot 
var högre (nedan) (Världspostkonventionen 1897, expedi-

tionsreglementet, XXV.1). Om man missade att frankera 
upp kortet fick mottagaren betala lösen, dock bara enkelt 
felande porto om korrekt porto betalats för den ursprungliga 
destinationen (Världspostkonventionen 1897, expeditions-
reglementet, XXV.2.2). 

 

 
Brevkort från Norge till  

Sverige, porto 5 øre 

Dovre 10/7 1904 

Göteborg 12/7 1904 

Eftersänt till Schweiz, 
 uppfrankerat till 10 öres 
brevkortsporto (utanför  

Skandinavien) 

Göteborg 12/7 1904  

Rigi-Kaltbad 14/7 1904 
 
 

 
 

 

 

 

 

      Ebba Atterbom. Kortets adressat, Ebba Atterbom, blev 
sedermera översättare och gjorde bl.a. år 1921 den första 
översättningen till svenska av James Joyces A portrait of the 

artist as a young man. Som tack för hjälpen dök följande rader 
senare upp i Joyces Finnegan’s Wake: 

  
         At Island Bridge she met her tide. / Attabom, attabom, attabombomboom!  

       The Fin had a flux and his Ebba a ride. / Attabom, attabom, attabombomboom!  
       We’re all up to the years in hues and cribies. / That’s what she’s done for wee! / Woe!  



2. BREVKORT  ——————————————————— Utrikes brevkort, lösen och återsänt 
 

 

 
 

Brevkort till Österrike, porto 10 öre 
Karlskrona 26/11 1898 – PKXP No 75 (Eslöv-Malmö) 27/11 1898 – Prag 29/11 1898 

 

Frankerat med endast 5 öre. T-stämpel och notering om felande porto i fransk valuta,  
6¼ centimes. Lösenbelagt med 5 kreuzer motsvarande dubbelt felande porto. 

  

 
 

Brevkort till Belgien, porto 10 öre 
Luleå 15/8 1904 – Ostende 20/8 1904 

 

Retur till avsändaren med stämpel som anger att adressaten är okänd i Ostende 
Ostende – Luleå 23/9 1904 – Gammelstad 

 

Sänt igen till Storbritannien med nytt porto, 10 öre 
Gammelstad 16/11 1904 – London 

 

§§ Nytt porto efter retur till avsändaren. Om en försändelse gått i retur och sedan sändes på 
nytt räknades den som en ny försändelse och krävde nytt porto (Allmän poststadga 1899 § 83.1). 

 



2. BREVKORT  ————————————————– Utrikes svarskort med tilläggsfrankering 

 
 

 
 

Svarskort från Holland till Sverige, 5 öre, uppfrankerat till 10 öres brevkortsporto 
Amsterdam 16/7 1898 – Sassnitz-Trelleborg 17/7 1898 – Stockholm 18/7 1898 

 

§§ Tilläggsfrankering i avsändarlandet. Kortet är svarsdelen av ett dubbelt brevkort 
avsett för inrikes användning. När sådana kort sändes utrikes, dit portot var högre, skulle 
både frågedelen och svarsdelen frankeras upp med avsändarlandets frimärken (Allmän 
poststadga 1899 § 61.2; Postboken 1908, Svarsbrefkort).  

 

 
 

Svarskort från Sverige till Holland, 2½ cents, tilläggsfrankerat med 5 öre 
PKXP No 6B (Göteborg-Nässjö) 22/1 1896 – Amsterdam 24/1 1896 

 

§§ Tilläggsfrankering i svarslandet. Kortet är svarsdelen av ett dubbelt brevkort avsett 
för inrikes användning i Holland. Kortet borde ha frankerats upp till utrikesporto (5 cents) 
med holländskt frimärke av avsändaren. Men i avsaknad av sådan tilläggsfrankering 
accepterade posten även uppfrankering med svarslandets frimärken. 
 



2. BREVKORT  ————————————————————– Jubileumsbrevkort sända utrikes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jubileumsbrevkort till Danmark, frankerat med skandinaviskt brevporto, 10 öre 
Stockholm 25/9 1897 – Köpenhamn V. OMB.1 27/9 1897 

 

 Jubileumsbrevkortet från 1897 var avsett för inrikes användning. Om korten trots det 
skickades utomlands var det oklart vilka regler som gällde. Fyra olika tolkningar förekom: 
 

1. Kortets påtryckta valörstämpel (5 öre) inte var giltig som frankering utomlands och kortet 
uppfyllde dessutom inte formatreglerna för brevkort utan skulle taxeras som brev. 

2. Kortets valörstämpel var giltig, kortet skulle taxeras som brev. 

3. Kortets valörstämpel var inte giltig, men kortet accepterades som brevkort. 

4. Kortets valörstämpel var giltig och kortet accepterades som brevkort. 
 

På detta blad visas två exempel på tolkning 1. 
 

 Egen publikation: Artikel i Aktuellt om posthistoria nr 11/2012. 

 
 

Jubileumsbrevkort till Holland, frankerat med utrikes brevporto, 20 öre 
Lindesberg 16/2 1899 – Rotterdam 18/2 1899 

 



2. BREVKORT  ———————————————————––– Jubileumsbrevkort sända utrikes 

 
Jubileumsbrevkort till 

Bayern, uppfrankerat  
med 15 öre till utrikes  

brevporto.  

Falun  
5/10 1897 

Nuernberg  
7/10 1897 

 
Taxerat enligt tolkning 2. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Jubileumsbrevkort  
till Belgien, frankerat med 
10 öres utrikes  
brevkortsporto  

Lund 
22/11 1897 

Trelleborg-Sassnitz 
22/11 1897  

Verviers 
23/11 1897  
 
Taxerat enligt tolkning 3. 

 

 
 
 

 
 

Jubileumsbrevkort till 
Holland, uppfrankerat  

med 5 öre till 10 öres  
utrikes brevkortsporto 

Göteborg 
 1/2 1898  

Amsterdam 
3/2 1898 

 
Taxerat enligt tolkning 4. 

 

 Den mest liberala 
tolkningen blev med 

tiden den vanligaste. 
 

 



2. BREVKORT  ————————————————————————————– Jorden-runt-kort 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jubileumsbrevkort till Kina 
Posten har betraktat jubileumsbrevkortet som frankeringsgiltigt och accepterat 

uppfrankering med 5 öre till 10 öres utrikes brevkortsporto (tolkning 4). 
 

Daterat Alingsås 9/10 1897 

PKXP No 16A 9/10 1897 (Laxå-Göteborg) – Trelleborg-Sassnitz  
10/10 1897 – Shanghai 18/11 och 19/11 1897 

Eftersänt till USA 

Shanghai – Vancouver 8/3 1898 – San Francisco 12/3 1898 

Misdirected, Unmailable och Dead Letter Office 2x/3 1898 

Återsänt till Sverige 

San Francisco – Alingsås 12/4 1898 
 

 Jorden-runt-kort. Kortet är adresserat 
till postmästaren i Shanghai, med en 
uppmaning att skicka kortet vidare via San 
Francisco till avsändaren(?), herr Sandberg i 
Alingsås. Avsikten var att få ett kort som 
färdats jorden runt – och det lyckades! 
 

§§ Förbjudet ett par år senare. Postverken 
var måttligt roade av sådana lekar. Redan i 
1899 års svenska poststadga kom ett 
uttryckligt förbud mot att skicka iväg brev 
och kort på onödiga omvägar:  
 

”...försändelser försedda med viabeteckning, 
som uppenbarligen afser att få dem 
befordrade, för egendomlighets skull, å 
omvägar, såsom rundt kring jorden eller 
annorledes, och åter till afgångslandet eller 
afgångsorten, varda, utan afseende å 
viabeteckningen, ofördröjligen på snabbaste 
väg tillstälda sina adressater.” (Allmän 
poststadga 1899 § 82.1) 
 
 

Kopia av baksidan. 
 

 

Mycket  
sällsynt  

jorden-runt- 
kort 



.–———————————————————————————————–————————————–. 
 

 

Portotabell 1892-1912 

 
 

Lokal 

 

Inrikes 

 

Norge/Danmark 

 

Övriga utlandet* 

 Trycksaker 2 öre per 50 gram 4 öre per 50 gram 5 öre per 50 gram 5 öre per 50 gram 

 Tidningar 1 öre per 50 gram, 
minst 2 öre 

 

1 öre per 50 gram, 
minst 4 öre 

Samma som 
trycksaksportot 

Samma som 
trycksaksportot 

 Affärshandlingar 2 öre per 50 gram,  
minst 5 öre 

4 öre per 50 gram, 
minst 10 öre 

5 öre per 50 gram, 
minst 10 öre 

5 öre per 50 gram, 
minst 20 öre 

 Varuprov 2 öre per 50 gram,  
minst 4 öre 

4 öre per 50 gram,  
minst 8 öre 

5 öre per 50 gram,  
minst 10 öre 

5 öre per 50 gram,  
minst 10 öre 

 

* I början av perioden gällde högre porton för vissa utomeuropeiska länder. 

 
§§ Korsband. Poststadgan skilde vid denna tid mellan tre typer av korsbandsförsändelser – trycksaker, 
affärshandlingar och varuprov. I den inrikes posttrafiken fanns också ett särskilt porto för tidningar för vilka 
prenumerationen inte förmedlades av posten. För varje typ av korsband gällde särskilda regler, ofta ganska 
detaljerade, för format och innehåll (Allmän poststadga 1892 § 7-11). 

 

 
 

Inrikes affärshandlingar, vikt upp till 100 gram, porto 10 öre 

Lillkyrka 28/8 1907 – Uppsala 29/8 1907 – Dalboda 
 

§§ Affärshandlingar. ”Som affärshand-
lingar anses alla de handlingar och doku-
ment, helt och hållet eller delvis skrifna eller 
ritade för hand, hvilka icke hafva 
egenskapen af verklig och personlig skrift-
vexling...” (Allmän poststadga 1899 § 9.1). 
 

 Portot för affärshandlingar var detsamma som 
trycksaksportot, med den begränsningen att minsta 
portot var detsamma som för ett brev i första vikt-
klassen. Men medan viktgränsen för inrikes brev med 
10-öresporto i augusti 1907 var 15 gram, kunde affärs-
handlingar för samma porto väga upp till 100 gram.

 

3. KORSBAND  



3. KORSBAND  —————————————————————————————–   Lokal trycksak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 
 

Korsband innehållande frankotecken skulle returneras till avsändaren 

om det upptäcktes. Brevpostreglementet 1900 §101.2.10, sid 151 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
Lokal trycksak, 1:a viktklassen (högst 50 gram), porto 2 öre 

Stockholm 22/12 1893 
 

§§ Handskriven text i korsband. 
Kuvertet innehåller ett tryckt reklambrev 
med handskriven signatur, en tryckt 
beställningssedel och ett frankerat svars-
kuvert med förtryckt adress. Grundregeln 
var att trycksaker skulle vara tryckta, men 
i vissa undantagsfall tilläts handskrift. Ett 
undantag var avsändarens namnteck-
ning (Allmän poststadga 1892 § 8.4c). 

§§ Frimärken i korsband. Däremot är det tveksamt 
om det frankerade svarskuvertet var i enlighet med 
reglerna. I 1892 års poststadga (§ 8.2) sägs att: ”Från 
portonedsättning [dvs. trycksaksporto] äro uteslutna 
frimärken eller frankostämplar, vare sig de äro 
makulerade eller ej, äfvensom hvarje genom tryck 
frambragt representativ af ett penningevärde.” 
Trycksaksförsändelser som innehöll frimärken skulle, 
om de upptäcktes, skickas i retur till avsändaren. 

 
 



3. KORSBAND  ———————————————— Inrikes trycksak och underkänd trycksak  
 

 
 

Inrikes trycksak, 1:a viktklassen (högst 50 gram), porto 4 öre 
Stockholm 13/3 1901 – Albano 

 

§§ Ur breflåda. I brevpostreglementet 1900 (§ 12.4) 

infördes en regel att försändelser som postats i brevlåda 
skulle märkas så att de kunde skiljas från post som 
lämnats in på postkontoret – genom L br (lådbref) i 
ortstämpeln eller genom särskild stämpel ”Ur breflåda”.  

 Sveriges Filatelist-Förening. Kortet är en kallelse 

till Sveriges Filatelist-Förenings möte på Hotell Rydberg. 
Efter mötet var det ”klubbafton med damer”. Avgift: 7 kr 
för herre och 5,50 för dam. Klädsel: högtidsdräkt med 
svart halsduk. 

 

 
 

Växtbiologiska iakttagelser, frankerade som inrikes trycksak i 1:a viktklassen (högst 50 gram), porto 4 öre,  
men taxerade som brev, porto 10 öre, pga. handskrivna noteringar • Hakkasbyn 26/12 1896 – Luleå 27/12 1896 

 

§§ Växtbiologiska iakttagelser. Kemisk-växtbiologiska 
anstalten i Luleå hade observatörer som skickade in 
”Iakttagelser angående växternas lif och lifsyttringar”. 
Dessa iakttagelser fick sändas ofrankerade (Allmän 
poststadga 1899 § 54.1i).  

§§ Lösenpost till Kemisk-växtbiologiska anstalten. 
Anstalten behövde bara betala enkelt felande porto för de 
insända rapporterna (Allmän poststadga 1899 § 65.7). 
Rapporten är frankerad som trycksak men taxerad som 
brev (porto 10 öre). Lösenbeloppet blev därför 6 öre. 

 



3. KORSBAND  ————————————————————————————— Inrikes trycksak 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

Inrikes trycksak (banderoll), 2:a viktklassen (50-100 gram), porto 8 öre 
Lund 17/8 1910 – Helsingborg 

 
§§ Märkning av trycksaker. Om det inte tydligt framgick att en försändelse var en trycksak skulle den  

märkas med ”Trycksaker” (ovan), alternativt ett kors (nästa blad) eller kryss (Allmän poststadga 1907 § 14.6). 
  

 

 



3. KORSBAND  ——————–———– Inrikes trycksak och lokal trycksak eftersänd inrikes 
från överkant = 11,7 - (höjd / 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inrikes trycksak (framsida), 11:e viktklassen (500-550 gram), porto 44 öre  
Bofors 5/12 1894 – Strömstad 

 
 

 
Lokal trycksak,  
1:a viktklassen  
(högst 50 gram), 
porto 2 öre 

Stockholm  
2/11 1905 

(Ankomststämplad  
samma dag) 

Eftersänd inrikes  
som brev i 2:a 
viktklassen  
(16-125 gram), 
porto 20 öre 

Stockholm 
3/11 1905 

Örebro  
4/11 1905 
 
 

 
 
 

 
 Eftersänd som brev. Vid eftersändningen har kuvertet 
av allt att döma klistrats igen, och därmed ändrat karaktär 

från lokal trycksak till inrikes brev. Då krävdes ett nytt 

porto, uppenbarligen för andra viktklassen (över 15 gram).  

 



3. KORSBAND  ———————————– Lokal resp. inrikes trycksak, eftersändning utrikes 
från överkant = 11,7 - (höjd / 2) 
 

Lokal trycksak,  
1:a viktklassen  
(högst 50 gram),  
porto 2 öre 

Uppsala 17/9 1909 

Eftersänd till Tyskland,  
porto 5 öre  

Uppsala 18/9 1909 

till Schweinfurt 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

§§ Eftersändning av korsband. Vid eftersändning 
frankerades kortet med nytt porto. För andra brevpost-
försändelser hade det räckt med skillnaden mellan lokal- och 
utrikesporto, men för korsband utgick nytt porto vid efter-

sändning om försändelsen först delats ut till den angivna 
adressen (Allmän poststadga 1907 § 111.3). Stämpeln 
UPPSALA Lbr (Lådbref) visar att kortet delats ut och sedan 
postats igen i en brevlåda. 

 
 

Inrikes trycksak,  
1:a viktklassen  
(högst 50 gram),  

porto 4 öre 

Malmö 11/2 1899 

Lund 11/2 1899 

Eftersänd till  
Danmark, 
porto 5 öre 

till Köpenhamn 
 
 

 Korsbandsporton  
till Danmark var 
desamma som till 

övriga utlandet – till  
skillnad från brev- och  

brevkortsportona. 
 
 
 
 

§§ Eftersändning av korsband. Om eftersändning 
begärts vid postkontoret, så att korsbandet aldrig 
delats ut till den ursprungliga adressen, behövdes 
inget nytt porto (Allmän poststadga 1892 § 57). 
Däremot var trycksaksportot till Danmark högre än 
inrikesportot, så kuvertet har fått en svensk  
T-stämpel och notering ”1 öre” för felande porto.  

§§ Korrekt lösenbelopp på endast 1 øre. I Danmark har ett 
lösenbelopp på 1 øre markerats med rödkrita. Eftersom 
trycksaken hade rätt porto för den ursprungliga destinationen, 
och blev underfrankerad först i samband med utrikes 
eftersändning, var lösenbeloppet enligt Världspostföreningens 
regler bara enkelt felande porto (Världspostkonventionen 1897, 
expeditionsreglementet, XXV.2.2). 

 



3. KORSBAND  ————————————————————————– Inrikes tidningskorsband 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Inrikes tidningskorsband (banderoll), vikt 300-350 gram, porto 7 öre 
Stockholm 8/12 1902 – Bergby 

 Tidningskorsband. Portot för tidningskorsband, det vill säga tidningar som inte var post-
abonnerade, var 1 öre per 50 gram, men med ett lägsta porto på 4 öre för inrikes försändelser 
(motsvarande det lägsta inrikes trycksaksportot). 
 

FF. Enda registrerade inrikes tidningskorsbandet från Oscarsperioden. Ytterligare ett fåtal är 
kända av utställaren. 

 



3. KORSBAND  ——————————————————————— Lokalt och inrikes varuprov 

 
 

Lokalt varuprov, upp till 100 gram,  
porto 4 öre 

Stockholm 19/10 1907 
 

 Portot för varuprover var det-
samma som för trycksaker, med den 
begränsningen att lägsta portot var 
4 öre för lokala och 8 öre för inrikes 
varuprov. 
  

FF. En av två kända lokala varu-
provsförsändelser. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

§§ Varuprov ”...få icke ega något handelsvärde eller ...  
hafva någon annan handskrifven påteckning än afsändarens 
namn eller firma, mottagarens adress, ett fabriks- eller 
handelsmärke, nummer, pris samt uppgifter rörande vigt, 

mått och omfång äfvensom beträffande den qvantitet som 
finnes tillgänglig, eller sådana uppgifter som äro nödvändiga 
för att avgöra, hvarifrån varan förskrifver sig och dess 
beskaffenhet” (Allmän poststadga 1899 § 10.1). 

 

 

Inrikes varuprov,  
upp till 100 gram,  

porto 8 öre 

Göteborg 
25/9 1902 

Borås 
26/9 1902 

 
 

§§ Märkning av 
varuprover. För-
sändelser med varu-
prover skulle vara 
märkta med Varu-
prof (ovan) eller 
Prof utan värde (till 
vänster). 
  

(Allmän poststadga 
1899 § 10.2) 

 

 

 

Mycket  
sällsynt 
porto 


