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Sammankallande fö,r SSPD, Stockholm med omnejd
ldl 23 HUDDINGE - Tel0S/99 15 00, fax OSt99 3621

IngvarLarsson, Box 1133,

Anda till början av 186&talet utgjordes postförsändelserna endast av vanliga och
hv samt tidningar och paker
Paketrdrelsen hade hiuills vadt räE obetydlig, och itnnu 1864 fanns endast ett 50-tal
rekommenderade

deltagande postanstålter.

till 1855, men fick aldrig någon större betydelse. Först fu
l864,efts228år; infdrdesettnytt försändelseslag; korsband, och 1866postanvisninga och posSrskotr lvIånga nya posujänster koå d;k 6U i början av 1870-taler
Detta nummerav SlillSt<APS POST behandlar Registrering och rekommendaDe regisrerade breven kom

tion under den örsta frimärkstidenbedes om hj?itp att tidsbestilmma stjlmplama REGISTRERAS och

Iliiri

RECOMMENDERAS.
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REGISTRERING
1.7 1855. Varje avsiint brev hade före detta datum förts upp på den

i

possäcken

medföljandebrevkartan, med namn karteringsnummeroch vikt i lod. Dåpostmåingden vid
denna tid ökade kraftigt, beståimdes att vanliga orekommenderade inrikes brev skulle tas
upp i kartan endaqt till antal och vikt.
Önskade avsändaren ändil "namnkartering", som ansägs som ett slags halv rekommendation, skulle ordet REGISTRERAS slrrivas upptill på brevets framsida
Till postmästaren betalades en särskild ersätming av 4 skilling (efter 1858 12 öre) utöver
gåillande brevporo. Någotkvitto lämnades ej varken vid in- eller utlämnandet, och någon
ersättrring betalades ej ut för förkommet registrerat brev. Denna extra inkomstrnöjlighet
1873.
för postrnästarcn up,phörde
Stämpeln REGISTRERAS är hittills känd från Stockholm, Göteborg, Uddevalla, Borås,
Skara och Nyköping. Nu ä ffigan om man frän fler postkontor kan finna denna stämpel,

l.l

och hur tidigt? Den SSPD-b,roder som äger er sådant brev bedes vid
IIär ses Sockholms sämpel 1859 och Göteborgs 1863 och 1872.
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Avgifterna för rekommenderade brev kan indelas i fyra huvudgrupper under perioden
1855-1885:

1. 16 skilling åren 1855-1858. 12 sk ör rek och 4 sk för lilgsta brcvporto.
(Mo§arade 36+12 =48 öre).

2. {l

öre

Hn

1.7 1858. Samtidigtmedatrvapenmiirkenagavs

ut, sitnkres rekavgiften

till 35 öre + lilgsta brevporo L2 öre 4'l öre. se brevet ovan, med 30 +5 +12 öre.
3. 36 öre från 1.7 1867. U öre för rekommendation och 12 öre för liigsta brevporto.
4. 30 öre från 1.1 1871, 18 öre för rek och 12 öre Jtjr lligsta brevporto.
30 öresporot behölls ända rill 1905.
Rekommenderade brev till utlandet hade underperioden 1855-1875 varierande porron.
Vanligast dock ett tillägg av et enkelt brevporto. Efter 1875 blev rekportot lika till alla
liinder, 18 öre.
Tränsning, omsnörning och sigillering av varje rekommenderat brev utfördes av
pos&ontoret linda till 1871 . Avsåindaren satte sitt sigill i varje höm och postkontoret

sitt

i mitten. För brev som inte innehöll pengar kriivdes endasr er sigill, och lgg
kravet helt på sigillering av rek.

l

upphörde

Paket har aldrig kunnat rekommenderas, men benilmningen Rekpaket håinör sig från

dennatiddllposten intemtb«irjadeanvilndakuvertibruntkraftpapperi sex olikastorlekar,
för inslagning av rekommenderade brevbuntar.

INLÄMNINGSBEVISET

:

i

l7O7 års postmäsErinstruktion stär angivet aU posrnestiren "äger up'pbära
ersärning för beviset". Beviset slnevs pä dletnnda snå lappar eller vad som fanns till
hands för tillfllller
Mot slutet av lT0GAlet kom de öna tryckta blanketterna Ovan ses en sådan ffin

Redan

Nonköping 1803, storlek 8x20 cm.
1S40 trycktes inlämningsbeviset på grönaktigt papper i stÖrre forinat, c:a 17x20 cm.
l
Samma blankett användes för öppen- och sluten rekommendation.
När potot andrades trycktes nya blankerer, och den 1.4 1850 Ogs 2 nya i bnrk, en för
slumaochenföröppnarek Någotsenaeden l2juli så.ävenförfridev.Päbevisetskulle
anges brevets vikt, inlämningsdag och portokostnadlz.Ll 1872. Numrerade blankecer med kupong börjar anvärdas. Stbrlek l05x 190 i block
om 100. Poststationens namn stod tryckt uprptill till v?tnster. Kviuot [lmnades avgiftsfritt
;

till brevets inlltmnare.

AVISERING av ankommet rek.
Postrnästaren fick för egen del inkassera aviseringsavgiften, från början ett öre och som
på den handslaivna avin nedan , 3 öre. Från 12.1 I 1872 aviserades värdebrev av$fsfrir

tillmotagarenpåsärskildtrycktblanker" Dessaavierpostbehandladessomvanligabrev.
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STAMPLAR.
1.1 1873 skulle alla rekbrev, inrikes som utrikes, stämplas med "VliRDE".
(Från 11.11 1882 med stämpeln R).

Klagomål kom från utlandetdärman menadeatt"VÄRDE"-stämpelnoftagav upphovtill
missförstånd och förseningar. Den 1.10 18?5 fick "VÄRDE"-stllmpeln därför ej längre
användns på utlandsbrev. Då bestämdes att dessa rek ej lllngre skulle stlirnplas vid

inllimningen, utan försågs med sämpeln RECOMMENDERAS av utviixlingspostanstalterna
Ovan ses ettrekbrev till Norge med denna stiimpel 23.31876. Obs. stavningen med "K".
Anmåirkningsvärt är au denna ståmpel finns på tvä tidigare siln dabrev , ettfrån Tyskland
till Stockholrn 23.3l&«,se nedan, och ett till Tyskland från Norrköping 29.4 1866.

Min ffiga är nu, var man kan tänka sig att denna sämpel var placerad 1866, i lvlalmö,
Hetsingborg eller llamburg, och om ytterligare någotbrev med stilmpeln Recommenderas

ilr kilnt före 23.3 1876.
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Ofrankerade rekbrev, kan de vara

nå't att samla på?

Brevet ser inte mycket ut för världen, men :ir e[ synnerligen ovanligt rekbrev. ]Iiir
ses
nilmligen sjillva våtrdeörsitndelsen som gav upphov rill EFTERTNGRING.

Av nägon anledning har brevet avsänts ofrankerat från Nordingrå, men ålndll registrerats
där som rek N:o 860. Ofrankerade eller ofullständigt fuankerade vålrdebrev postbehandlades som om de vore ätt frankerade, de kunde ej lösenbeläggas. I stllilet laävdes
inlilrnningsposransalten på felande porto . Detta brev har diirför på
påskriften på balsidan "30 öre eftertaxeradt, L Berg".
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Ar detta en postal omöjlighet?
Brever siindes rekommenderat från HernösandsEnskildaBank i Skellefteå till Amerika
den 1.6 1891. Efter aa ha vandrat runr i U.Si,. har det till sist stiimplats av "Dead Letter
Office" den 31 juli 189i. PKXP No 2 C Urikes visar att brevet återkommit till Sverige
den 18 augusti.
sändas tvågånger isammaomslag. Detomöjligai dettarekbrevs
i
behandling består aS samma kuvert siindes en andra gång till U.S.A, med nytt porto 50
och 30 öre, stilmpladeden22 aug 1891.
Se päskriften "Please let this letter stay until the end of December this year". Inte det
vackraste av brev, men ett intressant dokument med sina nio olika stämplar på kuvertets

lfn idagfaringerrekbrev

baksida.
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Mottagningsbevis kundebegilraspäutrikes värdebrev från 1.1 1855 och förimikes
ffin l.i 1873.Avgiften%rlikn srederenkeltportoav förstaviktklassen. Brevetmitrkres
(ibland frimikket) med MB, Mouagningsbevis ellerAR, Avis de Rdception.
ovan ses ett rekbrev till Finland via Tyskland, sälr från stockholm den 8.4 1876.
Brevporto 2A öre +rek l8 öre =38 öre. För MB betalades 12öre kontant av inlämnaren.
Under 1876sändesendast l30uuikesförsändelser medmottagningsbevis,allakategorien
rek, ass, paket och postanyisningar.

Blanketter
21.1 1876kom den första blankettenmedwensktextpäenaoch fransk textpåandrasidan,
se bl nr 38 hiir nedan. I mars 1886 kom bl m 34 speciellt för utrikes mouagningsbeyis,
och jan 1900 den tredje, en ny upplaga för imikes MB, kallad Bt 328.

Moitagnitrgsbevis.
. Unalerteckrid ber douuc iteg EotåagtL t @krdtdt ttick det relooccadclde'

