
JAN BILLGREN:

FÖRSANDELSER MED MOTTAGNINGSBEVIS 1 855.1920

1. HISTORIK

Redan vid frimärkenas införande i Sverige var det möjligt att begära

mottagningsbevis på rekommenderade försändelser från Sverige till
utlandet.l Avgiften för den s. k. recipissen var densamma som för
inrikes brevporto, dvs 4 skilling banco eller från den l juli 1858 12 öre.
Avgiften erlades kontant. För mottagningsbevis fanns det inga särskilda
blanketter utan adresspostanstalten tillställde den svenske avsändaren
ett handskrivet bevis på att försändelsen kommit fram.

Mottagningsbevis för inrikes försändelser infördes den 1. januari 1873.
Antalet försiindelsekategorier var inte mindre än fyra: rek- och assförsän-

Figur l. Mottagningsbevis till rekbrev till
blankett 38 med svensk text på baksidan.

Norge från år 1891, l:a versionen av
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Figur 2. Mottagningsbevis till inrikes paket från år 1891.2:a versionenavblankett
38 med fransk text på baksidan.

delser, postanvisningar och paket. Avgiften var 12 öre och den erlades

kontant. Då telegrampostanvisningå'infördes den L juli 1892 och
skattepostanvisningar den 11 januari- 1908 blev det också möjligt att
begiira mottagningsbevis på dessa. Då hade avgiften sjunkit till 10 öre
(från 1 januari 1886).

Den första blanketten för mottagningsbevis infördes enligt General-
poststyrelsens cirkul?ir den 2l januari 1876. Blanketten skulle användas
för både inrikes och utrikes försåindelser och var fördenskull svensk-

språkig på den ena sidan och franskspråkig på den andra. Avgiften,
12 öre, skulle erläggas med frimärken som åsattes blanketten. Denna
utfåirdades av inläimningspostanstalten.

Efter hand blev det möjligt attt också sända assurerade försändelser
med mottaguingsbevis till utlandet (1 april 1879) respektive postanvis-
ningar och paket med mottagningsbevis (1 april 1886). MB kunde dock
endast begåiras för försändelser till liinder som var medlemmar av UPU.

Under årens lopp kom bestämmelserna om vilken postanstalt som
skulle utfärda mottagningsbeviset att variera en hel del, något som fram-
går av tabellen under punkt 4. Även avgifterna varierade en hel del,
speciellt innan vi fick enhetliga avgifter efter det att UPU-bestämmel-
serna trädde i kraft den 1 juli 1875 (se vidare under punkt 3).
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Blankettfloran växte också med tiden: den 1 april 1886 fick vi en

särskild blankett rörande internationell postanvisning med mottagnings-
bevis (blankett 33) och en särskild blankett för öwiga internationella
försändelsekategorier med mottagningsbevis (blankett 34). Den 1 janu-
ari 1900 tillkom ännu en blankettyp, nr 328, som var avsedd för inrikes
försändelser. De olika blankettyperna redovisas nedan under punkt 2.

Det ska också nämnas att möjligheten att reklamera mottagnings-
bevis infördes den 1 april 1900. Samtidigt infördes möjligheten att
begära mottagningsbevis på försändelser som redan hade avlämnats till
postbefordran.2

Slutligen kan påpekas att försändelser med mottagningsbevis är en av

de mest sällsynta försändelsekategorierna i svensk posthistoria, i varje
fall statistiskt sett. Antalet inrikes respektive utrikes försändelser med
mottagningsbevis åren 1875-1920 redovisas avslutningsvis i denna
artikel.
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Figur 3. Mottagningsbevis till lokalt tjänsterekbrev från år 1910. 1:a versionen av
blankett 328 i det mindre formatet.
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Figur 4. Mottagningsbevis till inrikes assbrev från år 191 1. 2 :a versionen av blankett
328 i det stöne formatet. Frimåirket placerat-på höger i stället för v:inster sida och
makulerat med poststämpel.

2. BLANKETTER

Inrikes försöndelser

Blankettnummer Format i mm

38
38

328
328
328
328
$54

152 x 91
182 x 111
182 x 129
179 x 145
162 x 107
l6l x 111
L23 x l22x

Kurseringstid

2tlL r876-
1/4 1886-
1/4 1900-

1/1 1918-

L 17 L9L6-

Redigeringsdatum

21 januari 1876
21 januari 1886

Januari 1900

Januari 19003
November 1917
April 1919
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Figur 5. Mottagningsbevis till inrikes rekbrev från'år 19L2.2:a versionen av blankett
328 i det större formatet. Frimärket makulerat med MB i handskrift.

Utrikes försiindelser

38
34
34
34
34
336
33

J5

3367
3378

152 x 91
173 x 207
174 x 212
183 x 243
160 x 233x
207 x173x
212 x 174
243 x I 83x
180 x 129
150 x 120

2tlL r876-
1/4 r 886-5

I /4 1886-5

1/4 1900-
1/4 1900-

21 januari 1876
Mars 1886
Maj 1892
December 1898
Oktober 1914
Mars 1886
Augusti 1894
December 1898

Januari 1900

Januari 1900

* Måtten är inte exakta eftersom ingen originalblankett varit tillgänglig.
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Figur 6. Mottagningsbevis till rekbrev till Danmark från år 1892. l'a versionen av

blankett 34. Enligt reglementet skulle frimiirket sättas på blanketten (avfallet?).
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Figur 7. Mottagningsbevis till rekbrev till Ausralien från år 1917. 3:e versionen av

blankett 34.
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Figur 8. Mottagningsbevis till rekbrev till Ryssland från år
utfiirdades mottagningsbeviset av adresspostanstalten, dvs

1898. Även 1892-1900
i detta fall Petrograd.
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3. AVGIFTER FÖR MOTTAGNINGSBEVIS

1/7 1855-30/6 1858
1/7 1858-31/12 1885
1/1 1873-31/12 1885
1/4 r879-31/12 1885
1/1 1886-30/6 19le
1/4 1886-30/6 1919

1/7 1919-3016 L92O
L17 r920-3tlL L92r

4. REGLEMENTARISKA BESTÄMMELSER

r855-20/1 1876

2Llt 1876-30/61892

MB utrikes rek 4 sk bco
MB utrikes rek 12 öre9
MB inrikes rek, ass, pa, paket 12 öre
MB utrikes ass 12 öre
MB rek, ass, inrikes pa och paket 10 öre
MB utrikes pa och paket (tpa från 10 öre
1 juli 1 892; sk pa från I 1 jan 1 908)
MB samtliga kategorier 15 öre
MB samtlila katelorierlo 20 öre

Avgiften erlades kontant
Mottagningsbevis utfiirdades av

adresspostanstalten

Frimiirket åsattes blanketten
MB utfärdades av inlämningspostanstalten

\l
I

Figur 9. Rekbrev med mottagningsbevis till Frankrike från år 1894. Avgiften för
MB, 10 öre, erlagd genom frimärken på baksidan.
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Figur 10. Inrikes tjänsterekbrev med mottagningsbevis från år 1907. MB-frimiirket
finns på MB-blanketten.

L17 1892-31/3 1900

1/4 1900-30110 r9L2

1/11 1912-3Lllz L9r7

1/1 1918-

Frimärket åsattes försändelsen
MB utfärdades av adresspostanstalten

Frimiirket'åstttes blanketten
MB utfåirdq{es av inlämningspostanstalten

Inrikes: Frimiirket åsattes försändelsen
MB utfiirdades av adresspostanstalten

Utrikes: Frimåirket åsattes blankettenl 1

MB utfärdades av inlämningspostanstalten
MB utfärdades av adresspostanstalten
(postanv.)

Inrikes : Frimåtrket åsattes försiindelsen
MB utfärdades av inlämningspostanstalten
Avsändaren fyllde själv i blanketten

Utrikes: Frimiirket åsattes blanketten I I
MB utfärdades av inlämningspostanstalten
MB utfåirdades av adresspostanstalten
(postanv.)

Anm. Fr o m 1/1 1918 behövde inte MB-avgiften
för inrikes postanvisningar redovisas med siirskilt
frimärke.
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Under de perioder då MB-avgiften skulle redovisas med frimåirken på
försändelsen var det föreskrivet att frimärket(na) skulle anbringas ett
stycke från övriga frimärken. I praktiken innebar denna bestämmelse
att MB-frimärket placerades uppe till viinster på försiindelsen (liksom
var fallet på postanvisnings- och telegrampostanvisningsblanketterna).

5. MAKULERINGAR

Som framgått av föregående avsnitt skulle frimärket som motsvarade
avgiften för mottagningsbeviset ibland sättas på mottagningsbeviset,
ibland på försändelsen. Sätten att makulera detta frimärke var emeller-
tid många: både handskriftsnoteringar i bläck- eller anilinskrift och
stämplar förekommer.

Mottagningsbevis kallades på franska "avis de r6ception", ofta
förkortat "A.R." På försiindelser till utlandet makulerades diirfOr fri-
märket med handskriftsnotering "avis de rdception" eller med en
stämpel "A.R." Handskriftsnotering "A.R." var inte tillåten enligt
reglementet men förekom likvåil som framgår av ovanstående illustration.

Figur 11. Inrikes rekbrev med mottagningsbevis från år 1914. MB-frimålrket maku-
Ierat med MB i handskrift.
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Mottagningsbevis för postanvisningar hade på franska en särskild
beteckning, "avis de paiement". Dessa ord användes därför vid makule-
ring av MB-frimärket på internationella postanvisningar, antingen med
handskrift eller med stämpel. Det förekom också en stämpel (eller
handskrift) "avis de payement".l2 Även förkortningen "A.P." förekom
(med eller utan punkter mellan bokstäverna).

På inrikes försändelser användes olika varianter av stämplar och
handskriftsnoteringar enligt följande :

a. MB-stämpel: M.B. med/utan ram
b. Handskriftsnotering: Mottagningsbevis/Mottagningsbevis begiirdt (begiires)

MB eller M.B.

mb eller m.b.
c. Vanlig poststiimpel - samma som användes för att makulera övriga frimiirken

på försändelsen.

Figur L2. Lokalt rekbrev
frimärke (tittåtet efter 1/l

med mottagningsbevis från år 1918. Inget särskilt MB-
r e 18).
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Figur 13. Rekbrev med mottagningsbevis ti.till England från år 1917. MB-frimåirket
finns på MB-blanketten.

6. STATISTIK

Alltifrån 1875 redovisas i Postverkets officiella statistik antalet försiin-
delser med mottagningsbevis. Man skiljer dock inte mellan olika försåin-
delsekategorier utan samtliga MB-försändelser redovisas i en utrikes- och
en inrikes kontingent. som tidigare påpekats är MB-försändelserna
bland de mest såillsynta enligt den svenska postala statistiken. Jämfört
med t. ex. vanliga inrikes rekförsiindelser uppgår de endast till mellan
1 promille och 1 procent. För rekförsiindelser till utlandet är andelen
iinnu lägre: endast 0,5 promille före år 1900 och 1-2 promille därefter.
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Antal försöndeker med. mo ttagningsbeuis

Inrikes Utrikes År Inrikes l

:

I
I

-{

i-l

!
.I

!
i

L

I

I

1
i
i

-ri

År

1875
1 876
t877
l 878
18 79
1880
1881
1882
1883
1 884
1885
1886
1 887
1888
1889
1890
1891
I 892
I 893
1894
1 895
1896
I 897
r 898
1 899

6 400
5 276
3 296
1 785
2 209

936
910

2 470
2 418
I 118
4 446
3 302
1836

L 207
808
949
777
724

3 200
5 596
5 7t5
4 968
3 303
6 966
9 568

1900
l90l
1902
1903
1904
1905
1906
1907
r908
1909
l9l0
191 r
lri 12
191 3

l9r4
1915
1916
tgt7
I 918
1919
1920

t4 5t5
16 663
L5 504
L7 843
t7 299
L9 779
2t 329
24 6t0
25 172
26 092
3r 301
42 L64
49 688
40 429
48 330
62 750
93 310

337 691
4t2 599
187 961
163 999

Utrikes

23
I 785

396
844
199
221
815
623
877

I t52
I 572

594
544
700

I 483
r 780
2 042
2 807
| 477
2 089
2 420

208
130
104
234

78
26

208
3L2
182
130
130
260

95
104
L2t
ll7
179
25r
213
169
236

72
150
68

475

:
I

i
t

,

l
1
1

t'1

I

!

I
i

-\
it



i9

"rs;nfqg 6rå//er und*r

INRIKE§
POSTAN\i ISNIil

M§N

d ett

d§Sr r§§s**,.*p*l
§a

Cr{ressof.rres åos/*d.'

Adressposto n sta ll:

§§.1 §{,ks§v$r! aS}§§sibsf*r,Sl§§§i

I ffiovit;i"r"!r:r -l lr'liJrJ I pu!tdilvisnillgii"irr-

k" , , t ), i.. I nå! unde, vtdslrcnde E!rm-

lld:1 -å {it I mer,berv§'g

lt

ll§dolisalrss po!1kön-
lsrsts dstu$$l§upsl.

"'*'dd

Figur 14. Lokal tjänstepostanvisning med mottagningsbevis från år 1919. I\IB-

avgiften steg till 15 öre den I 17 1919.

NOTER

I Stig Nilebrant har i en intressant artikel från år 1973 (SfF sid. 482 ff) redo-
visat mottagningsbevisets tidigare historia som han härleder till en postkonven-

tion mellan Sverige och Preussen år 1840.
2 Föreår1900användess.k. löpsedlar(blankettl4) sominfördesdenljan. 1873.
3 Denna blankett finns i tre versioner: i mindre resp. större format; den senare

både med text 190- och 191 -

4 Postanvisning med mottagningsbevis (själva mottagningsbeviset revs av och
returnerades.) Om mottagningsbevis begärdes efter det att en postanvisning

avsänts användes blankett 328 i stället.

'*§^n
{
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Figur 15. Inrikes postanvisning med mottagningsbevs från år 1900. MB-frimärket
makulerat med PoststämPel.

Drogs in någon gång mellan 1923 och 1930 då bl 33 och 34 blev gemensam

med beteckningen bl 33.
Mottagningsbevis angående internationell postanvisning (Avis de payement

d'un mandat de poste).
Meddelande angående mottagningsbevis. Denna blankett var avsedd för för-

sändelser från utlandet med anvisningar för posttjänstemannen som skulle

lämna ut försändelsen. Drogs in någon gång mellan maj 1917 och mars 1923.

Kuvert för mottagningsbevis rörande värdeförsändelse från utlandet. Drogs in
någon gång mellan l juli 1907 och 26 april 1910.
Avgift till Preussen (från 1864) l8 öre, till Ryssland (från 1869) 19 öre, till

rafl rli, I|*:llisrrli lri:r| j
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Figur 16. Postanvisning med mottagningsbevis till Norge år 1913. MB-frimärket
makulerat med "AP" i handskrift.

Finland (från 1874) 19 öre, till Holland (från 1874) 30 öre; till samtliga 12 öre

från 1 juli 1875.
Frän l12 l92l vat avgiften till DK och N (från ll7 till öwiga utlandet) den

dubbla om MB begärdes i efterhand.
MB-frimärket åsattes dock postanvisningsblanketten när det gällde interna-
tionella postanvisningar.
Båda stavningama dr faktiskt möjliga men samtliga lexika rekommenderar

"paiement".

10
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12
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Figur 17. Postanvisning med mottagningsbevis till Danmark år 1918. l\{B-frimärket
makulerat med stämpeln "Avis de payement".

KALLFORTECKNING

Allmän poststaclga. 1881, 1887, 1892, 1899, 1907 och 1918.
Förteckning å Postverkets blankettryck. 1902, 1907, 1910, 1912, 19i7 och 1923.
Kongl. Generalpoststyrelsens cirkulär. I 855-1920.
Kongl. Generalpoststyrelsens Kungörelse rörande vilkoren för postutvexling mellan

inrikes orter och resandes befordran mccl Postverkets åkdon; gifven i Stockholm
den 29 november 1872.

Nilebrant, S.: Från avibrev till mottagningsbevis. Svensk Filatelistisk Tidskrift 1973
sid 482 ff.
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Figur 18. 4 olika MB-makuleringar på frimärkena:
MB-stämpel på klipp från telegrampostanvisningsavi.
Handskriftsmakulering "Avis de paiement" på klipp från intern. postanvisning.
Handskriftsmakulering "AR" på klipp från intern. postanvisning (skullevarit "AP").
Handskriftsmakulering "avis de riception" på frimärke, sannolikt från en mottag-
ningsbevisblankett för rek- eller ass försändelse till utlandet.

Postreglemente för postkontoren och postkupderna. 1912.
Porto-Taxa för Brefvexlingen m. m. från Sverige till nedannämnde Länder och

Orter.1853.
Porto-Taxa för Brefvexling m. m. från Sverige till Utrikes Orter. 1858.
Postverket. Bidrag tilI Sveriges officiella statistik. 18-64-1910.
Postverket. Sveriges officiella statistik. 1 I 1 1 -1 9 20.
Taxa för Brefpostförsändelser till och från Utrikes Orter. 1872 och 1874.
Tilläggs-Akt till Konventionen den 1 juni 1878, afslutad i Lissabon den 21 mars

1 885.
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