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Med AVGIFTSFRIA FÖRSIiNDEL§ER menrrs de som befordrades utan att avsändaren behövde betala porto vid inliimningen pä postkontoret, och uppdelas hiir i
a) Före 1874, beniimndes de FRIBREV och hiir förklaras användningen av de obligatoriska fribrevsböckerna. I det allmiinnas intresse var det vissa institutioner och
iimbetsmiin som hade ftirmånen att "njuta fribrevsrätt" och hiir ges exempel på sådana
brev som gått med allmiinna posten (ej med l«onoposten).
b) Franl874 kallas fribreven TJÄNSTEFORSIiNDELSER, och den fortsatta
anviindningen av tjiinstebrevsböcker förblev i stort sett oftiriindrad, även niir tjtinstefrimdrken infiirdes sarnma år" Här visas några exempel på forsiindelser som fick avliimnas
portofritt och ofränkerade till postbehandling.
c) Vid tiden kring lorsta viirldskriget kom fribrev som kunde uturyt(ias av allmiinheten med en ruta på frimilrkes plats på adressidan, innehållande rycku texter som
"Postbefordras kostnadsfritt", "Behöver ej frimiirkas av avsändaren" etc.
Eder Ingvar L.
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Sörskildafribrevsfiirordningar utfiirdades åren 1704, 1719 och sont ovan 1744
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Bild 2. Postbok för bokföring av postavgi{ter se anvrindningssött och bild på sid
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Kungliga FRIBREV
Beträffande avgiftsfriheten för försändelse från någon av den Kungl. familjens medlemmar "må erinras om att dylik försöndelse åtnjutit fribrevsrött alltifrån den tid, då
postbefordran tog sin början".
De kungliga breven har en sak gemensamq på omslagets framsida undertecknades den

ofta langa titeluppråikningen med ordet "Nådeligen" eller "Synnerligen Nådeligen".
Niir ftibrevsrätten upphävdes 1873, föreslog generalpoststyrelsen att ersättningen för
kungen och den kungliga familjens brevporton skulle batalas av Statskontoret, av anslaget för postavgifter för dänsteförsändelser och miirkas med tjänstefrimdrkcn. Dock ftjrklarade Kungl.Maj:t i sitt brev den 5 dec 1873 au försiindelser fran kungl. familjens
medlemmar skulle "/ramg ent förfaras i enlighet med vad dinills vait vederlagt".
I klartext betydde det att inga tjiinstefrimiirken skulle påsättas de kungliga breven, utan
dessa skulle frankeras med vanliga frimiirken och kostnaden håirför införas i en siirskild
kunglig postbok. Varje kvartal summerade inliimningspostanstaltens föreståndare
utliimnade porton och slutsumman avfördes i postmedelsrtikning under titeln "Avkortningar och restitutioner".
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Bild 3. Kungligt brev sänt till Directeuren över Bergskampanierna Carl Bonde: ankom
Nyköping den 30 januari 1640. Påskrift " Nådeligen ". Innehållet behandlar försiiljningen av jiirnbruk i Gripsholms ltin. ILnd.ertecknat i Stockholm av Gustaf II Adolfs
gemål MARIA ELEONORA. Skrivelse tilt Kungl. Maj:t stddes alltid "Till Konungen"
och underteckrwdes alltid " Underdånigst".

Bild 4. Kungligt brev med påtecloting " Nådeligen" siint ay förmyndarregeringen
Nonköping den 6 maj 1793.
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Bild 5. Gustav III avled 29/3

1792, fiorton dagar efier skottet på maskeradbalen.
Det kungliga brevet avslutades och undertecknades av förmyndaren hertig Carl " Under
min Allernådigste Konungs och Herres mind.erårighet". Gustav IV Adolf var då 14 år.
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Bild 6. Kungtigt ärev *int tilt Paris och envoyi Silvercruna, vilken bevakade rege'
ingens intrissin i Frankike vid derma tid Underteclout "Christina" 30 olA' 1654'
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Kungligt fTibrev
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1847, med

laneingsnummer
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och fribrevstömpel-

påsknf'
Ännu under öSCen I:s regeringstid (1844-1859), anviin^de sig kungahuset av
ten "Nådeligen" eller som på detta brev "synnerligen Nådeligen"'
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Bild 8. l7l10 1685 står i kanslikoll. protok.: För kontrollens skull föreslogs am kassören vid Stockholms postkontor skulle ha en stiimpel ("som i Engeland iir manerligt")
att trycka på breven som tecken på att porto erlagts. Ett ftrsök att stävja det allt vanligare fribrevsmissbruket i landet.
Tecken tyder på att dessa två första sirliga ovala F- och B stiimplar snidats i trä och togs
i bruk i bö{an av år 1686.
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Bild 9. I december 1686 visar rnånadsräkenskaperna för Stockholms postkontor att två
jiirnstiimplar inköpts till "kontante och fribrev".
Expertis vill mena att endast en jiirnstiimpel tillverkats och använts i allt siimre skick
fram till 1702. Ett försök görs hiir att påvisa skillnaden mellan minsr rre olika typer.
Stiimpel l-3 med F i Helvetica, 4-6 med F liknande Times.
Stämpel l-3 med mång-uddig krona, 4-6 med tre-uddig krona.
stiimpel I har mellanrum mellan krona och F, z-3 konan står direkt på bokstaven.
Stiimpel 4-6 med större mellanrum mellan krona och bokstav.
i stämpel 6 har samlats så mycket stiimpelftag art avtrycket blivit negativt.
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Bild 10. Brev med de firsta datumlAsäfibrevstömplama STOCKHOLM I och II med
ramfrån1822, iir kinda i eu fåtal exemplar
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Rättelse: I Sällskaps-Post nr 7 sida 6 används uppgiften ur Stämpel Handboken 1952,
atr Stockholms fyrkantiga fribrevsstämpet är känd från l83l; skall vara l/10 1830'
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Bild 12. Inliimningsbevis ftir Fribrev, ljusbrunt iformat 16x20 cm. anvdndes från 185A.
Hiir ses beviset fiir en fibrev, med vidftist innehållsfönecloing, som siints under öppen
rekommendation till den tidens vanligaste bankinrättning
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Fribrevsrätt ägde bl-a.
KAMMARKOLLEGIUM, Sveriges äldsta förvaltande centrala ämbetsverk som tillkom redan på 1530-talet, friimst för att kontrollera de lokala fogdarna och handlägga
kronans penning- och skatteförvaltning.
- BERC MÄSTAR ÄtvtgSTEf vars bergmästare hade till uppgift att anvisa utmåI, föra
register över inmutade fyndigheter, inspektera gruvor, upprätta gruvkartor och annat

inom bergshanteringen.
- KOMMERSKOLLECIUM grundades 1651 med instruktion att följa utvecklingen av
rikets handel, sjöfart, skogshantering, hantverk och industri, vidtaga eller föreslå åtgåirder för dessa niiringars friimjande.
- LANT- och LÄNSRÄNTERIERNA, vars ränrmdstare förvaltade offentliga kassor.
I ett cirkuliir 617 1770 till postmiistarna stod: " Till mera redighets vinnande uti PostUppbörden, Post-Förvaltare uti de Städer, varäst Landt-Ränterierna dro, böra derstädes
qvartaliter lefverera de vid Post-Contoiren befindtelige Öfwerskotts-Medel...".
- KAMMARREVISIONEN (frän 1199 Kammarrätten), dömande myndighet i skattemåI, utförde granskning av myndigheters och ämbetsmäns räkenskaper m.m.
- STAISKONTORET tillkom 1680 niir Karl XI blev missnöjd med skötseln av statsfinanserna, och vars friimsta uppgift blev att stadfästa och srärka kungens makt.
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"NOTIFICATION Till Påstförwaltarne i Riket. Stockholm den l9l4 1729.
Såsom Kongl. Maj:t och Riksens Kanslie Collegium, genom skrivelse till
Tull-Arrende Societen, af den 1l Februari innewarande åhr / behagadt bifalla/
at bemelte Societet bÖr niuta moderation

i Post-porto.'.

Bild 13-14. Tullverket cigde ingen fullstrindig fribrevsrcitt för sina ofia tunga förscindelser Hör visas den moderation av portot som tullenfick "niuta" 1729. Tabellen ovan tydes
så att om paketets verkligaviktvar t1-12 lod modererades viktentill 8 lod, och l3-16 lod
minskades titl 9 tod etc. till 32 tod (425 gram). Portot ökade med viigens löngd.
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Bild 15. Formulär till fribrevstiineckning från c:a 1820. Magistraten avliimnade
denna ifylld tillsammans med fibreven på postkontoret. Dessa förteckningar samlades
i en fribrevsbok och den sammanlagda portokostnadefl reglerades en gång i kvanalet.
Magistrat, sedan l600+alet beniimning på den verkst. lokala myndigheten i en stad, med ett antal rådmiin
och en borgmiistare som ordfiirande. Ledamöterna i Magistraten utgiorde stadens domstol, Rådhusrätten.
Denna handlade även överklagade mål frÅn den lägrc bagatell- och förlikningsdomstolen "ute på torgeC',
Kiimniirsrätten. På landet löd Hiiradsriitten och Tingsråtten under Domsagan.
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Tidningar befordrades avgiftsfritL
Post- och Inrikes Tidningar (till vissa delar svenska regeringens officiella pressorgan,
utkom med sitt första nummer 1645) fick portofritt siindas med posten från 1685.
Svensk Författnings-Samling, förkortad SF eller SFS, officiell publikation av utfiirdade kungliga förordningar m.m., hade fribrevsrätt fran utgivningens början år 1825.

Fran 1824 skulle varje tidningsnummer fiirses med en karta-sigillata-stiimpel.

Ståimpelavgift (tidningsskatt) utgick med olika belopp för kvartsark, halvark, helark etc.
Tidningar som stiimplats med denna stlimpel siindes portofritt, men posrförvaltarna fick
uppbiira visst arvode för bestyret med tidningarna. Stiimplarna togs bort 1873.
En populiir tidskift, L?isning ftjr Folket, som utgavs i iiåiften om 6 ark, och en kvartalstidskrift ftir lantbruk och husdjursskötsel fick, "såsom rörande iimne af ett allmåin-

nare intresse", avgiftsfritt befordras med poswerkets paketposter, "så vidt tillfiille och
utrymme sådant medgifva". lnrikes tidningar fick ej siindas med sniillposter.
tä36 medgavs att ';Directionen ftir Såillskapet till utgifuande och spridande af nynig

liisning bland Folket" erhöll fribrcvsrätt ftir sin utgivning och korrespondens,
belopp av 100 riksdaler om året.

till

ett

fick prenumeranten erlägga en siirskild postbefordringsavgift till postkassan, som beriiknades med hiinsyn till pren.pris, tidnings periodicitet och storlek.
Tidningar fick såindas som utgivarkorsband (mot avgiften 10 öre pr kilo) om de inliimnades på utgivningsortens postanstalt, från 1904.
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Biid 16. 26 ex av Svensk Författnings-Samling
Hofrtitten i Christianstad 1848.

scinda sam Fribrev

från Stockholm till

Hovrätt (Svea) inränrdes av Cusrav II Adolf år 1614, som skulle äga makt an utdöma "Konungens Öfwersta Dom och vad icke skulle tillåtas". Svea Hovrätts domkrets iir Stockholm med Svealand, Gävleborgs liin
och Cotland. Hovrätterna ( 6 st i landeQ ägde fribrevsrätt från postens ftirsta år.
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Bild 17. Obealtftiljebrev ftir en säckfrö, j00 ildlpund Rund spenat: extra qualit6.
Siindfrån Lubeck 27/8 1840 "Medföljer Kong: Vetenslabs Academiens Brefve".

Frankeringsfrihet
Obetalda eller ofrankerade portopliktiga forsiindelser fick avlämnas på postkontor i
öppet kuvert med påskrift om innehållet. De tillslöa av postfrrnktioniiren och försågs
med postkontorets sigill. Samtliga försändelser som liimnades till postbefordran ofrankerade måste av vederbiirande adressat lösas ut, såsom brev till
- VETENSKAPSAKADEMIEN. Korrespondenter boende i landsorten fick från 74
1745 portofritt siinda försiindelser till akademien vars mäl var att befr:imja vetenskaperna matematik och naturvetenskap.
- VITTERHETS- HISTORIE- och ANTIKWIETSAKADEMIEN, stiftades 1786 av
Gustav ttr, för friimjande av författarskap och musei- och fornminnesvård- KUNGLICA BIBLIOTEKET samt universiteten i Uppsala och Lund, mottog försändelser från boktryckare, då innehållet bestod av stadgade ex. av sckalster.
- STAIENS METEOROLOGISKA ANSTALT brev från antagna observatörer i landsorten, så vida innehållet meddelade väderleksiakttagelser, åskväder, frostnätter etc.
- KEMISK- VÄXTBIOLOGISKA ANSTALIEN i Luleå, innehållande meddelanden
om iakttagelser rörande växternas liv och diirmed stående naturföreteelser.
- ALLMÄNNA BARNHUSET i Stockholm. Dessa försiindelser, vanliga brev, paket,
rek och ass fick avliimnas ofrankerade och tillslutna.
På liknande sätt fick post sändas från och till veteriniirer, vaccinatörer, fiiirdingsmän,
kronofogdar, båtsmanskompanier, rullföringsområden, sparbankskommittder m.fl.
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Bild 18. Ofrankerade vanliga brev och paket till [ll6änna Barnhuiet fick avliimnas
av personliga skåil tillslutna, öwiga visades öppet och lackades av postpersonalen.

0rnitolog'nka ialrttagelser.
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Bild 19. Rapporter från antagna observatörer i landsorten fick insändas ofrankerade i
öppna kuvert. 20 öre debiterades i detta fall Vetenskaps Akademiens tiänstebrevsbok.
Innehållet behandlar de fågelarter som törnat mol Svenska Högarnas fyr under vårflyttningen 1886. Ex. "Antal individer som törnat på dagtid den 1714: Snöskator 14 ".
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"Cabinettet ftir Utrikes brefviixling" tr
sände fribrev utanför landes gränser. I Kungl. skrivelse av den 2Zl4

1830 bestiimdes

att Stockholms fribrevsstiimpel (som tillkom l/10 1830) skulle användas, och att postkontoret i Hamburg skulle betala de från Cabinettet avsända fribreven, adresserade till
svenska siindebud i friimmande liinder.
Även brev som ankom via Hamburg från svenska siindebud i utlandet, adresserade till
utrikesministern eller Kungl. familjen i Sverige, skulle betalas av Hamburgkontoret.
Den23l7 1831 heter det i ett nytt Kungl. brev "Denna anordning skall tills'vidare fortfara och överpostdirektören skall varje år inkomma till Kungl. Maj:t med besked om de
belopp som på grund av ifrågavarande portofrihet, kan komma att av Post Cassan i
Räkenskaperna avskrivas".
Bild 20. Ovan ses ett brev sönt ef'ter dessa bestömmelser som fibrev, stämplot i
Stockholm 17/1 1837, ankom Hamburg 24 jan och adresserat till Svenska och Norska
Konsulatet i Nantes, Frankike. Påskrifter " fco Hambg " och " Frbr C (abinett) " och
karteringsnummer 9.
Trots efterforskningar har ännu ej klarhet kunnat nås i några fall vad beträffar denna
posttjänst. Vi vet att fribrev till utlandet tilläts au sändas frän 2214 1830, men tiden för
upphörandet står ej att finna. Från början gick troligtvis samtliga &ibrev till Hamburg,
diir porto betalades för vidare befordran. Brev av senare datum iir dock ankomststämlade antingen i Hamburg, Stralsund, Stettin eller Paris, och man får förmoda att postbehandlingen var densamma vid alla dessa kontor.
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Cabinenet, namn på Utrikesdepanementets kansli, vars chef bar titeln Cabinenssekreterarc.
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Kungliga familjen utnymjade sin fribrevsrätt ärnn på brev till utlandet och
delar av Drottning Lovisas korrespondens till Holland på 1860-talet, har på senare år
framkommit- Ovanstående brev iir s:int som Fribrev Cebinett den 23 sept. 1861,

Bild

21.

ankomststiimplat i Stettin 2619 {röd FRANCO), och Gravenhage 2819 1861.
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Bild22. Fribrev Cabinett, siint från Stockholm zAn 18(6 över Stralsund, Forbach
och Paris, till Kungliga Kavalleriordonnansen Löjtnant Henric Gyllenram i Alger.
Siffran 5 i rödkrita avser troligen ett lösenbelopp, men fiir vilken sträcka gällde det?
l5

Bild 23. Kadetterna vid Krigsakademien (KKA), som enligt reglementet av 8141799
för akademien, hade portofrihets-forman för brev till föråildrar eller målsmåin en gång i
månaden, fick 1840 denna rätt utsträckt till två ganger i månaden.
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siint till Ofver Fältliikaren vid Svensk-Norska Occupations Corpsen i
Norra Schleswig G. S. Bergholtz Flensburg. Brevet inlämnat och stämplat på postkontoret i Christianstad (fribrevstämpel fanns endast i Stockholm).

Bild24. Fribrev
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Bild 25. Fiiltpostkort sänt l0/1 1871. Enligt intemationella bestämmelser fick de siindas portofritt inom respektive land men ej till utlandet. Deua kort från "Stabslåikaren
Dr Ericson, Detach XtrI Armd Korpsen" har lösenbelagts med 24 öre i Sverige.
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Bild26. Kriegsgefangenen Sendung, kigsfångebrev s.k. Albatrossbrev stämplat Visby
den 4 juni 1917, fick sändas portofritt fiån internerad tysk militiir.
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Bild27.

Förvägrad Fribrevsrätt, på brev avsiint från Piteå på l82Gtalet
Distrett Cheffen Wiillborne Herr A, Cronstedt, Stockholm.
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Bild 28. Förvägrad tjänstebrevsrätt pä "ljenstebref fran Pastors Emb. i Bjershög
25/4 1878". Lösenbelagt med porto 12 öre + aviseringsavgift 6 öre = l8 öre.
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Riksdagshandlingar.
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Rilcsdagen rigde ei fribrevsrtin, men undantag giordes dock för Riksdagens
ledamöter från 1870, da de slapp betala brevböingsavgifien (3 öre) till Lol<alpostens

Bild 29.

brevbörare.

Föredragningslistor till Riksdagens ledamöter.
"för plena hos riksdagens kamrar" blev vid slutet av 1869 års rik$ag tillställda kamrarnas ledamöter utan erläggande av porto och brevbiiringsavgift. Åtgiirden vidtogs av
generalpoststyrelsen och godkändes av Kungl. Maj:t den 7 maj detta år. Normalt delades inga fribrev ut av lokalposten, men Kungl. Maj:t ansåg fiirsöket så lyckat att man
den 14 jan. 1870 medgav au "dylika brev må framgent avgiftsfritt befordras med lokalposten i den mån sådanr kan ske utan olägenhet för postverket. Riksdagen hade ingen
egen fribrevsrätt, men däremot dess verk Riksbanken och Riksdagsbiblioteket.
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Bild 30. Konsulatspost tg+2, sänd i sluten säck till vår svenska koloni
Bartolomeu. Breven numrerade enligt lista.

Bild
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. Konsulatspost

sant I l/l
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1909
20

till

svenska konsulatet i Paris.
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Böndernablevefterhandlöstafrånpostföringsskyldighetenoch

l8T0varallaposthemman

befriade från postföringen. Vid 1873 års rikdag beslöt manom fribrevsrättens avskalfande

och kronobrevbäringens upphörande. Postavgifter ftir försiindelser från myndigheter,
iimbets- och tjiinstemän skulle diirefter erläggas till postverket, och kallades fr. o. m. 1874

för

Tj änstefiirsändelser.

l/l

Enligt den nya tjiinstebrevsförordningen som trädde i kaft
1874, skulle alla åimbetsverk, myndigheter och allmåinnyniga institutioner "för sina försiindelser i tjänsten, utgöra
belöpande porto med tjiinstefrimiirken och diinstebrevkort".
Behandlingen av tjiinsteförsiindelser förorsakade dock postverket ett betydande merarbete. Förutom kostnadernaflordubblafrankotecken(vanligaoch tjiinste) förorsakadedessa
extra besvä vid aIIa inventeringar, redovisningar, rekvisitioner m.m.
Flertalet tjiinsteörsiindelser antecknades i postbok och skulle frimiirkas av posffirnktioniirerna Inte heller arbetet med dessa postböaker gav postverket någon inkomst.
Då och då framkom olika fönlag om tjiinsteförsiindelsernas behandling, man önskade en
orniäggling som avskaffade tjiinstefrimäkena. Man tiinkte sig an tjiinsteförsiindelserna
skulle kunnafrankerasmedvanligafrimiirken,ellerattdessaskulle
siind"s heltofrankerade.
Motdetförra6rfarandet invändes, attdet blev svårt an kontrollera, anfrankotecknen inte
anviindes ftirenskildaforsiindelseslag, motdetsenare atttjänstebreven måste avliimnaspå
postkontor.
Efter omfanande utredningar framlade generalpoststyrelsen ett, som det kan tyckas,
radikalt fiinlag. Styrelsen fann det opraktiskt att ftir utbetalande av ersättningsbelopp till
tjiinstebrevsberättigade, rusentals ofta små belopp, skulle riiknas ut dagfi§en på posstationer över hela landet. Likviden varju endast en bokföringsåtgiird, ett överförande av
medel ffan statens ena ficka till den andra.
Det hade visat sig an genom en ft}ljd av år, förhållandet mellan postavgiftema för
tjänsteförsiindelser och för övriga försiindelser varit ganska konstant. Styrelsens förslag
byggdepåattposwerketsersätning förbestyretmedtjiinsteförsändelsernaskulle utgåmed
viss procent av frankoteckensuppbörden för andra försiindelser.
I förordningen
1920 skulle varje tjiinsteförsiindelse inte liingre frimiirkas, utan endast
riiknas i stycketal vid inliimningen på posten.
I nedre våinstra hörnet på omslagets adressida skulle skrivas eller tryckas ordet "Tjåinste"

l[

eller "lj-br".
Ijänstefrimiirkenas framställning, utformning och användning finns beskrivet i Mats
Gustafssons avhandling "Langa Tjänste".
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Bild 32. Tjänstebrevsbok, vanligen iformat llxlT cm. tilldelades många cimbetsmcin, dör dqtum och pono för alla qvs(inda brev i tjcinsten infördes. Även mottagarens
namn och adressort. Ovan ses första sidan av Kronofogde A.P. Hugosons enskilda postbok förd med Poststationen i Gröstorp, påbAriad I okt. 1878. Se tiven bild 2.

uu

r- Postrcrtct n ,/

qr.*tct *r

/.H.,

f,6r tjrutrbnf+lörrindela,, hriltr utiqa blittit tiU n drnntmndr
po.t

rtt lt

rf,moodo, cllcr

lrolcrQlcnligt

dcn ood

el dit eloamit ofrralcrdc
Ftmtdtcn tönlr Frtbol

cll,c ofull.Bndigt

.

Staor Kmo

Rllnilrgen bör betalu omedelbart eltcr u§rlngcn d dot qrartel rilningcn omlattnr.

Blalan tt

2O9.

rrdt tgx.l

Bild 33. Kvartalsräkning som postmiistaren i Storvik skrev ut för Provinsialliikaren
Dr. K. Kastman " För tjenstebrefs-försrindelsetr hvilka blifuit till nedannämnda postanstalt aflemnade, eller ock dit ankommit ofrankerade eller ofullstrindigt frankerade,
enligt den med postanstaltenfördapostbok......under Jan månad 1900 .............3 Kranor
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Bild 34. Enligtftirordning 1916 om postbehandling vid krig, fickfirfrågan onL och
sökning av bevtiingsmans vistelseort, besvaras på portofria brevkon.
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Bild 35. För monagand,e och behandling av "Order om krigstjdnstgöring" ftiåste
postkontoren luållas tillgöngliga hela dygnet. "Utdelas före andra förstindelser
med största möjliga skyndsamhet". Ovanstående order grillde civenfri resa med SJ.
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Bild 36. Ansökningar i ett flertal kristidsären"den fick postbefordras kostnadsfrin
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Bild 37. Ransoneingar underförsta vcirldskiget skapade
slag och insöndande av livsmedelskupongerfick 7öras portofitt.

Nro

/fl

Debetsedel
ö

krigskoniunhurskott för 61 192o

k

;o

,
@

r5

o
q
o

ea
4o.
c
?
o

I
o
a

.E

o
ridlostustalteri Inbetalat belopp 1

,:r€-^

W'Wi

\\=H'

// I

luiroilssbriaorekontor

Bild 38.
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Skatteinbetalning

i

febntari 79 20

(krono-) från landsbygden, och redovisning dåirav åtog

sig postverket från 1918 då uppbörden skedde en gång om året.
Även den tillfälliga krisskatt som infördes 1915, Krigskonjukturskatten, som gav sammanlagt mer än I miljard kronor i inkomst åt staten. Denna höga skatt, med en skattesats mellan 12-40 Vo, anses i efterhand vara oberättigad. Det efter kriget inträffade prisfallet visade att de befarade stora inkomstökningarna var fiktiva.
26

«upöirä.*
^*.r.frhHdF

-*itä,*-_.,.....Id'-*h

*"ffi1a^
--. -**-*----

^#L.q_.-..._._._,
I&rm.fuh.
tj§or b.hld{

rv

7rl,

Adrct.lcntbosttd:

.-.-

Adnstfosttrrtl.lt:

Bild 39. Blankett nr. 1l (okt. l9l4) ftir portofri inbetalning av Värnskatt, som uttogs
på inkomst- och förmögenhet enligt beslut av riksdagen 1915 och 1940.
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Bild 40. Adresskort förportofri sändning av "böckerna" vid begiird skattekontroll 1946.
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Bild 41.

De

ftisn privatpersoner som erhöll postsakrött var spannrirkesförsriljarno-

Rekvisition av sparmärken.
Bild xx. I vissa fall tilläts portofri ftirsåindelse siindas från privatperson till postrnyndighet. Det fiirsta medgivandet liimnades i larngl. brev 16/5 1884 och avsåg den nyinrättade postsparbanken. Siirskilt antagen försiiljningsman av sparmiirken f,rck siinda rekvisition, kontanta medel, sparkort och mottriicker avgiftsfritt med posten.
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42. I samband med olika sparaktiviteter fick insöttning portofitt

Postsparbanken.
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Bild 43. Portofritt svar med uppgifier till postgimts årliga katalog över kantohavare.

Portofria ftirsåindelser frir posgirots kontohavare.
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Bild 44. Portofritt kuvert l4x2l cm. som anviindes för betalningsorder till Post-Girot.

Bild 45. Skeppsbrey stiimplat ombord på ångaren Gösta Berling som trafikerade
Frykensjöarna- Portofitt fick sindas handlingar som rörde rederiets angelögenheter
Fem sådona btev ör kinda från åren |901, 1902, l9A4 1905 och 1909.
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ofrankerat brev sornfarrygsbefiil medfiinfrån utlöndskort, uppvisades i tullen, varuid styrktes att inneh. var skeppshandlingar utviixlade med redeiet.

Bild 46.

Skeppsbrey
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Bild 47. Förutbetalt svarskort om anmälningsplikt ft)r resande från kolerasmittad ort.
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Bild 48. Portofri specialförpackning (2 st 4 mm. tjocka pappskivor),
srindande av lånade böckerfrån Postmuseets bibliotek
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för låntagares åter-

Sveriges allmänna läge vid 1600'talets slut.
Det allmänna läget i Sverige vid 1600-talets slut kan i korthet sägas karaktåiriseras av:
tomma lador, tom statskassa, en starkt decimerad befolkning, och i någon mån uppluckrade moralbegrepp. Diirtill kom den överhängande krigsfaran'

Under Karl XI:s senare levnad hemsöktes landet av den svåraste missväxt och hungersnöd, som ryckte bort l00-tusentals av den jämförelsevis fåtaliga befolkningen.
Kungen själv dukade under för en rärande sjukdom, som länge - och omsorgen om folkets lidanden - förmörkat hans liv. Detta skedde i apil 1697.
Efter en kortvarig förmyndarregering blev Karl XII i november 1697 förklarad myndig (15 år gammal) och övertog genast landets styrelse. Den 7 maj 1697, medan Karl
XI ännu stod lik, intriiffar den stora slottsbranden. Sverige var ju ännu en stormakt, och
ödeläggelsen av det stolta "Tre Kronor" ingav dysta aningar om kommande olyckor för
land och folk och kort &äefter störtar det svenska stormaktsväldet samman. Redan
påföljande år började opålitliga grannar smida planer mot Sverige och dess unge
envåldshäskare, och dåirmed inleddes Karl XII:s för landet så iidesdigra krigshistoria.

Alla

dessa olyckor hade fullkomligt utarmat folket, som endast med yttersta svårighet

kunde livniira sig och omöjligen kunde betala skatterna. Då skatterna uteblev, kunde
iimbetsmännen ej få ut sina löner eller endast en del diirav. Även dessa drabbades på så
sätt av den allmiinna misiiren.

Man bör diirfi)r inte förundra sig över, att det inom förvaltningen, så även postverket
med diir rådande ineffektiva kontroll, praktiserades en hel del metoder och knep för att
ofrirmiirkt stoppa portopengar i egen ficka, som egentligen borde tillkomma statskassan. Karl XI införde ju 1686 F- och B stiimplarna i ett försök kontrollera pos§nästarnas redovisning av fri- och betalda brev. Detta system upphörde dock efter en kofiare period, F-ståimplarna 1702 och B-stiimplarna några år senare.
Landet omfattade vid denna tid dels det egentliga Sverige, (vilket genom freden i
Roskilde fått sin naturliga gräns mot Danmark-Norge), Finland, Öste§öprovinserna
och Pommern. Folkmängden i det egentliga Sverige uppgives ha uppgått till c:a
i.350.000. Stockholms invånarantal beräknades år 1700 uppgå till 35 högst 40.000,
och år 1750 till 55.0O0.
Det glesa postnätet bestod framför allt av vägar mot Uppsala och Finland, ViisteråsSkara-Göteborg, Norrköping-Jönköping-Malmö-Hamburg. Förgreningar fanns åt olika
håll så även de mindre städerna stod i förbindelse med huvudstaden, och med varandra
inbördes. Postverket tillkomju friimst för att befordra kungens och regeringens korrenspondens med order till länsmän och fogdar.
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