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vill visa exempel på postens s.k avgiftsfria försåindelser.
FRIBREV och iimbetsbrev och senare de som efter I873

en början de som niimndes

blevTJÅNSTEFÖRSÄNDELSER. Efter 1685 var ingenförsiindelseegentligenavgifufri, då institutioner och högre tjiinstemän tilldelades ett årligt portokonto som inte fick
överskridas. Det avgiftsfria torde ligga i att breven fick avliimnas till postbehandling utan
betalning och senare utan frimiirken. De skrevs in i fribrevsboken för att kvartalsvis debiteras i efterhand. Även postdireklör och postmiistare hade egna fribrevsböcker.
I hundratals år har detta kostnadskrävande system framstått som statens och postens stora
besvä; att redovisa det man tog fran ena fickan och stoppade i den andra.
Ett annatbekymmertycks havarit attstävjadet allt vanligare missbruketav fribrevsboken.
I denna FRIBREV Del I visas postens interna fribrevsftirsiindning med'stiimplar och
speciella kuvert som fran 1874 beniimndes P.S. (postsak) och POSTKORT.
Eder Ingvar L.

Deium 9tocffolrn hn

I ett försök att stävja fribrevsmissbruket lät unge kung Karl XI (då l8 år) indraga all fribre vsrätt i en förordning 1016 1673 -"emedan en del Postfört alure hafwa tagit sig owanan
ft)re, att afföra store Penning-Posterför egne expenser...och hurvissa PersonerfrånPostportots betalning bedrögligen smite...låtandes den brotslige tilbörligen straffad blifwa".
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POSTKORT för kortare meddelanden, infördes 1874
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Paskriften P.S. = Postsak, användes frän 18'74
POSTSAKSMÅRKE Psm, påsättes P.S. till utlandet

sida 10

FÖRTRYCKTA P.S.- KIIVERTMEd

sida l2-13

FRIBREV

sända inom postverket före 1874

fTANSK tCXt

sida 12

REKOMMENDERADE postsaker

sida 14-15

POSTAIWISNINGARS och kontanters försändning i P.S.

sida 1Gl7

Övruce

P.s.- BERIiTTIGADE posrala avdelningar

såsom Postgiro, Postsparbank, Reklamationskontor

sida 18-19

TJIINSTEPAKET från Danmark siint som P.S. i Sverige

sida 20
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Bild2. FribrevavsiintfrånStockholmden25novlT2l,avÖverPostDirecteurH.Bunge
till postkontoret i Medevi, innehållande transumt (avskrift av handling) beträffande
begärd revision av Kongl. Cammar Contoiret. Brevet atslutas :
"... låtandes mig med det förstafå veta att detta exemplar riktigt framkonmtit.
Jag ör Herr Postmöstarens Tienstwillige Tienare, H. Bunge".

FRIBREV
Den tidigaste svenska postföringen anordnades för kungens och regeringens post med
sitskilda kurirerellerridande enspännare. Niirpostverketstartade 1636 med organiserade
postlinjer mellan de större städerna kunde det inte bli tal om någon slirskild postavgift för
dessa ämbetsbrev. Detta var begynnelsen

till "Fribrevsrätten",

som under mer än 200

år vållade både regering och postverk så många bekymmer.

Efter 1665 utvidgades fribrevsrättigheterna på ett så frikostigt sätt och till en

så bety-

dande omfattning att rnan fu 1673 ansåg sig böra helt ta bort all portofrihet. Snart var dock

fribrevstrafiken i full gång igen, och I 685 kom dlirför en ny fribrevsförordning, diir varje fribrevsberättigad person eller institution försågs med en siirskild postbok. För varje
postbok bestlimdes ett arligt maximibelopp som inte fick överskridas. Boken skulle efter
varje ars utgang gfanskas.

För forsta gangen niimnes l7&l att siirskilda fribrevsbocker tilldelats
- Öfwer-Post-Directeuren och Cammereraren wid Post-Wiisendet,
- Post-Contoirets Mzistare i Stockholm, tillika med the öfrige Post-Contoiren i landet,
uti Embets-saker. En god bild av uppläggningen av 17M års bestämmelser för de
fribrevsberättigade, ger några av de rubriker som föregå de olika kapitlen i den över 60
sidor langa skriften, t. ex.:
- Avgående och ankommande försändelser i tjänsten skulle föras in i fribrevsboken
"...med personers namn och Caracter, och med ett eller annat ord sitt iiregde beropa".
- Postmdstare, som Frijbref mot Förordningarne emottager, betale thet.
- På Frijbref tecknas ordet "Frbr." jemvel Lodetalet, så wida thet stiger öfwer ett Lod.
- Meddelanden postmiistare emellan borde skrivas direkt på "Advis sedlarne" och ej sändas i siirskilda brev.
1756 kom fribrevsförordningen som gällde ända titls fribrevsrätten upphävdes 1873.
Postmiistarna manades till bevakning av det allt vanligare fribrevsmissbruket på följande

sätt: "Då Post-Förvaltaren, av en eller annan omständighet, får skälig misstanke, att
Fribrevs-Boken missbrukas; så bör han, vid förlust av sin dänst, sådana Brev anhålla och
diirå åtal göra... brevets ägare begäres påse och det öppna på Post-Contoret; infinner sig
icke ägaren på två beskickningar, öppnas ett sådant misstänkt Brev uti tvänne Goda Mäns
ndrvaro. I fall Brevet vore enskilt, må den lagligen tilltalas vid nåirmaste Post-Rätt, som
till sådant missbruk varit vållande... eho, som hemligen sig det vanliga brevportot
irndandrager, första gången plikta tjugu Daler, andra gången fyratio, tredje åttatio, och
sedan dubbelt varje gång, varav hälften tillfaller angivaren, och den andra hälften Posr
Kassan. Men den Post-Betjent som veterligen dermed översett, skall det umgiilda med
denstens förlust, eller annat straff efter omständigheterna". forts.
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fribrevsförordningen av 1756 kan i paragiaf

XII

liisas som fortsättning på föregå-

ende stycke: "Sist och emedan Post-Betienterna i så måtto iir så förpliktade att utspana
och sedan angiva det missbruk, som med Fribrevs-Böckerna kunna förövas; men de tor-

diirigenom ådraga sig hat och illvilja, i synnerhet, om de skulle anhålla något misstänkt
Brev eller däom undersöka, och inte finna något oriktigt diirmed.
En åir vår nådiga vilja, att sådant icke skall misstyckas, eller riikna dem till last, utan skole
de heldre förderas vaksamhethiirutinnan ihågkommas, och vele vi havadem tagne i Wårt
Kongl. beskydd mot varjehanda olägenheter och förföljelser..."
de
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Bild4. I"ribrevavscintdenTjulilS26frånpostmristarePrippvidStockholmspostkontor
till sin vrin Postmöstare Högridle Herr G. Lindstedt Norrtcitje. Innehållet ör av privat
karaktiir, ddr pm Pripp försöker ordne en postmiistaretj(inst titt Lindstedt j:r. För att
brevet skulle få status somfribrev, avslutades brevet som vanlig,t var med några rader
som: "Den av Eder rekvirerade tidningen söndes med nösta post". påfribrev avsijnda
från Stockholm och Nvköping, skutlefrån 1823 anviindas Fr-Br stcintpel.
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avtvingade fu 17-13 "samtelige under Postwerket lydande Betjente"
en tro och huldhets ed. Hiir ovan ses befallningen till postmästare Svanhals i Medevi att
ofördröjligen insända eden till Överpostdirektören Nils Benzelstierna i Stockholm. Om
Svanhals vägrade insattes omedelbart en ny postmiistare i hans ställe.
Den egenhändigt skrivnaoch undertecknade eden skulle förutom en rad artighetsbetygelser innehålla bl.a- "Jag... Iovar och sviir, vill och skall med liv och blod försvara det
konungsliga väldet...som genom den nu antagne oryggelige Regeringsformen (enväldet)
, den 21 aug 1772 stadgat blivit... Så sant mig Cud hjälpe till liv och Sjiil".
Kung Gustaf

I sin "Åtwarning" till postmiistarna skrev postdirektör Klinkowström den l4 juni 1755:
"Oaktat min till samtliga Påstförvaltare avgågna circuliirskrivelse av den l8 juni 1752,
tydligen innehåller, huru och på vad sätt de In Specie Recommenderade Brev och Paketer
efter den då medftljande prov-modellen skola handhavas; har dock som oftast försports,
att en del Påstförvaltare ganska vårdslöst sig diirvid bete. Dymedelst att slike Brev och
Pakater befunnits ingalunda vara med svarsgott omslag förseddq utan med tunt och
stundom slarvigt makulerat papper kuverterade, icke heller tillbörligen förseglade med
tillförlitligt, utan med grovt lack, och dessutom med klent segelgarn försedda".
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Bild 5. Ovan ses denförsta typen av de kuvert som anvdndes av Kongl.Post Styrelsen
från minen ov 1860+alet, medförtryck ay "Fribref'och "Postftiryaltaren", och senare: Postmiistaren, Postkontoret, Postanstalten, Tullkammaren, Kameralbyrån, m.fl.
STÄMPLAR för fribrev använda i Stockholm, liknande den som avbildas på sid 4, iir
kiinda från äE 1822 i flera utftiranden. Från Nyköping fu 1824. Fyrkantstiimplar tillkom i Stockholm l83t och den runda (som på bild 5) började användas 1852.
Från I873 skulle ass och rek, såväl inrikes som utrikes stiimplas med "WliRDE"stiimpel. Den ovanligare i grotesk stil ses på bild 14 och den vanligare i antikva på bild 2a.
Niir den gula assetiketten kom 1907, reserverades "W[RDE" -stiimpeln fortsättningsvis endastför assurerade PostSaker och på bild27 ser vi att den förekom ännu 1940,
men då som övrig text; tryckt i svart ftirg på kuvertets framsida.

Den 4/1 0 1 860 stod i en instruktion att poststationsföreståndare hade "Fribrefsrätt" för
brevväxling i postala tjänsteärenden med "närmaste postanstalter".
Sådana brev skulle införas "så väl i kontraböckerna som å de utfzirdade brevkartorna".

Den l3l8 1868, i cirkuliir I8, utvidgades den postalafribrevsrätten på följande sätt:
"Poststationsföretsåndare fingo ej förvägras tillgodonjuta vanlig fribrevsrätt för meddelanden i tjänsten, men endast till statistiska kontoret eller något annat bland de Kongl.
Styrelsen underlydande kontor och avdelningar".

Z0/9 1869, cirkuliir 12. Fribrev, som avsålndes av postförvaltare, skulle förseglas med
postanstaltens
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Bild 6. Fribrev fran postexpeditionen i Charlottenberg 26 juni 1868 till postkontoret i
Örebro med en reklamation av ett förkommet brev med inneslutna penningar.

"Till Kongl. Post Kontoret i Orebro!
lyder:
t Januari 1868 afgick hcirifrån l bref under öppen Rec ont 2 porton innehållande
23 Rd och handlingar adresserat till Orgelbggaren E A Setterqvist i Orebro.
Son Setterqvist ej behagat svara afsrindaren om bref1,s1 cirframkommet eller icke, och
a.fscindaren är orolig deröf'er. får jag Wönligen anhålla det Kongl Postkontoret ben(iget
Texten

Den

2

upplt s e po s t expedition en d e ronr.
Kan afskrift af Avis qtittenset erhållas i höndelse brcfi,et dr uttaget tore önskligt.
CharlottenberB.\ postexped. d. 26 Juni 1868. A. Hellquist Pm"

Postkort

P0§ti(0R1I.

Biä8. PostkortellerP.S.kortinfördes2314l874,förkortainternapostalameddelan-

den.

Avstiimplades före avsiindningen. De må ej under någon florevändning utliimnas till
allmänheten. Utseende och anvåindning har beskrivits av Erik Hamberg i SFT jan 1993.
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BiA 9. Dubbelt postkort med frågedel och svarsdel på samma kort. Observera texten
upptill: "Får ej inslås i kuvert".
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10. Dubbelt postkort med awivbar talong.
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Bild I 1. I samband härmed visas ett P.S. kuvert ftir S-dubbel användning.
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Postsaker sända till privatpersoner
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BiA 12. P.S. ej posstiimplad men försluten med Postinspektionens postoblat. Såind inom
Stockholm 1874 till Herr Reservexpeditör A. Blixt, med påskrift på omslagets framsida:"Ordres att tjenstgöra å linien Stockholm-Krylbo den I jan 1875".
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tillenskild mottagare från Göteborgs poststation, stiimplad l4l10 1889.

Obs, att P.S. utsätts allt oftare på frimiirkets plats.
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,U9'uBild 14. P. S. som assurerats öppet för 3.500 k, sänd fran Stockholm 2415 1887 nll
privatperson i Lund. "WriRDE" stiimpeln anviindes på alla ass till 1907 då den gula
etiketten infördes. Diirefter (till l9l2) slogs stiimpeln endast på assurerade inrikes P.S.
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Bild 15. Rekommenderad Postsak med mottagningsbevis,
nen till privatperson i Stockholm den l5ll I 1894.
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sänd från Kontrollexpeditio-

Postsakskuvert till utlandet
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BiA I 6. Enligt beslut den 12.9 I 876 skulle av utviixlingspostanstalt, postsaksförsändelse
till utliindskpostanstaltförses med ett siirskiltpostsaksmärke som ej behövde makuleras.
Psm typ I med 6-uddiga s§iirnor 18'16-1892, §p tr med 5-uddiga stjiirnor 1892-1906.
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BiA I 7. Ett förtryckt kuvert med fransk text (9x l5) gavs ur i mars I 879 och fick BI n:r 9.
Det miirktes Service des Postes överst t.v. och sändes ofrankerat innehållande vissa
internationella postanvisningar samt avis om internationell telegrampostanvisning.
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Administration des Postes do Suöde.
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18. Den 30/6 1880 ingicks avtal mellan Sverige och Frankrike om inkassering av
kvitteraderiikningar,våixlarm.m.Dettakuvertkomutll/11l880somtrjälpideenaning
invecklade turerna kring denna posttjåinst. Såindes som Rek och Service des Postes.
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med förtryckt text på franska
Ass, Express, MB m. flRek,
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t9. Vid tiden kring 1900 fanns ett l5-tal olika kuvert
l3

Rekommenderade Post Saker

.:

Bild 20. Viirdepaket sigillerades och siindes mellan två postanstalter. Dessa kunde
innehålla antingen rekommenderade eller assurerade försiindelser. Ovan ses den tidigare
typen, som användes i mitten av 1860-talet, tillverkat av grått kraftpapper. Den senare
typen i brunt kraftpapper ä kiind från 1877.
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Bia 21. Konvolut till

senare tiders Rekpaket, förekom i 7 olika storlekar.
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Bild 22. Alla P.S. meddelanden i posttjiinsten var avgifufria. Trots detta kan man
finna frankerade postkort. Vanligaste anledningen var: l) avgift fiir tidningsöverflyttning eller rekvisition, se ovan, 2) eftertaxering av felande ass / rekporto till utlandet
3) korrigering av feladresserat eller eftersiindning av paket dä nytt porto erfordrades.
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23.

Post Sak fick endast i undantagsfall rekommenderas. Beviset postmiistaxe
Gustaf Enegren erhöll för sitt avsända rek 1894 var det kvitto han skrev till sig själv.

Bild
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Postanvisningars och kontanters ftirsändning i p.s. kuvert
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BiA24.

P.S. asskuvert som vanligtvis användes for ransport av postanvisning plus kontanta medel mellan postkontor och en mindre poststation. I detta fall mellan Hvetlanda
och Lemnhult 1890. Innehåll: 40 kr för av p.M. Andersson i Långebro qvitterad p.a.
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Bild25. Rött

P-S. kuvert förde tunna vitapostanvisningarnas skydd, anvåindes från1896.
Fr. o- m' 1906 trycktes Pa-blanketterna på röd kartong för att kunna gå lösa i brevbunten.
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bör anviindas vid likvid i posttjänsten". Hiir ses en avlöning fran Postdirektionen i Mellersta Distriktet till brevbiiraren A.R. Ljunggren i Krylbo.

BiA26. "Possakspostanvisning
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27.

P.S. a^sskuverr med tryckt VARDE-stiimpel. Postanvisning sänd av Fältposten
den 12161940 till inkallad militlir. Påskrifren "Pam" (innehåller postanvisningsmedel)
visar att förutom postanvisningen, en tirkronorssedel inneslutits i kuvertet.

Bild
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Ovriga P.S.- berättigade postala avdelningar.

Bild 28. Den som önskade öppna postgirokonto fick portofritt insända grundavgiften 20
k. via postgirots gula inbetalningskort. I rutan för kontonummer skrevs ordet "Nytt,'.
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Postgirots kontobesked sänds

till kontoinnehayare i speciella
18

P.S. kuvert.
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30. Postsparbanken återsåinde riinteber?iknade motböcker som rekommenderad P.S.
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Reklamationskontoret sände i speciella P.S. kuvert de forsändelser som reklamerats, skadats, feladresserats eller av olika anledningar genomsÖkts.
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Bild 32. Adressbrev till fiönstepaket, 5 sWlpund, sönt som p.s. den 7 nov 1878,
från dansl<a Finansministeiets Revisionsdepartement i Köpenharnn till Den Kongelige
Svenske Generalpostdirektionen i Snckholm.

Tveksamhet råder betriiffande behandlingen av detta paket, då spår efter tre avblötta
(danska?) frimiirken plus danskringstiimpel finns på baksidan.
I cirkultu 241121873 sägs atr "ordet POSTSAK eller P.S. åtecknas ftirsiindelser
som rörande posttjänsten, från postanstalt avsiindes till General Post Stlrelsen eller dess
underavdelningar. De skola expedieras agiftsfritt med brevposthastighet och utan

tjiinstefrimiirken.
Postsaks-försiindelser, som utv,ixlas mellan in- och utliindska postanstalter, skola av
utv:ixlingspostanstalt åsättas (från 1876) etr såirskilr blått ovalt miirke med inskriften
"Correspondance du Service Postal. Sudde - etranger',.
Detta gällde för P.§.- försåindelser fran sverige till utlandet (se bild l6).
Nu iir fragan om liknande regler giillde för försändelser i post§iinste n s?indafrån utlandet
till Sverige?

Harutviixlingspostanstaltenistiilletförpåsatrovalt

"Correspondance"-miirkeskrivitp.s.

med rött bläck? Beniimning P.S. anviindes ej i Danmark. Se bild ovan.
Paketet ovan är avsänt 7ll1 1878, och först 24t3 lB79 stod skrivet i cirkuliir att:
"Till andra utländska än norska orter skola ljenste-försändelser frankeras med vanliga

frimäken, men likväl uti tjenstebrefboken debiteras. Högsta vikt l0 kg".
Möjligen kan anledningen vara att, om det danska tjiinstepaketer vid griinsen fiirvandlades

till svensk angelägen PosrsAK, posthastigheten ökade
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på den svenska sidan.

