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SSPD, Stockholm med omnejd
tngvarlarsson, Box 1133, 14123 HLJDDINGE - Tel08/99 15 00, fax 08199 3621
Sammankallande

I dera nummer av Sällskaps Post avslutas artikelserien om penningbreven§ försändning

med ett avsnitt belysande ASSURANS under första frimärkstiden.
Pä 1870-talet överog ju postanvisningar och posfrörskor penninguansaktionernq och
rek och ass sändes därefter mest handlingar, och annat av värde dock ej så ofA pengar.
En förändring ses i detta nummer av SP, 4 sidor är tillagda med SSPD-angelägenheter.
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Äntligen harettforum öp'pnasdltrvarjemedlempäecenkeltsärkan fäsin åsikt framförd.
Det är glädjande att sä många vill hjälpa till me{'tidiringen, och nu senast fick jag en
uppställning ffin Kersti l:rsso n över Registreradc brev,samt Rek till utlandet ftre 1 875 FrånErlandBrandochllarrySalomonharkommituppgifterom 1600-taletsRecommenderas och Fredrik Ydetl om Nota Bene. Tips och råd ffin Åke Torkelstam, Gunnat Joos,
perAnsner, Mats Gustafsson,sörenEklöw,Per-Erik Nilsson...'JagkanickeräknaEralla"
IENECOPIA 94 i Jönköping är lycktigen avslutad och "De aderton" som deltog som
utställare presentens på mituppslagef EU förnämligt resultat för S§PD:s del:. L:a"Z:a
och 3:a i klasserna Traditionell filateli och Posthistoria
Ånmötet avslutades diiremot inte lika lyckligr Turbulensen får viil vär egotrippade
ordförande taansvaretför. DelsdetotäckapåhoppetpåAmeOlsson, som avgickiprotest

motordförandensoskickligabehandling avvalnilmndensförslag.ÅvenLennartlvarsson
kom juikllim. Delsden omstllndighetenauårsmötesförhandlingarnaavslutades förtidigtErland Brand, vår störste kilnnare av förfilateli, lronopost och vår åildsta posthistoria'
blev förärad titeln HEDERSMEDLEM. Vi äterkommer i ett senale nummer med en
intervju med Erland, som är en av grundarna av SSPD.
Kihlsröms, Frimlirkshuset och Nova tackas för att Ni ställde upp på ett översvallande
sätt på våra Ee vårmöten. I höst arrangeras två möten plus Den posthisOriska Dagen'
S2ircngen b<irjar lida mot sitt slut, men ännu återstår några nevliga auktioner till exempel.

Vi kan ändll glaa konstatera

att

"Våren är kommen hopp tra-la'la'la"'
Eder Ingvar L.

"Penningebref' under skilling och vapenperioden'

De öppetrekommenderde penningbreven kiinns igen pä det utslaivna beloppet i nedre

viinstrahörnel 1823bestlimdesavgiftenförpenningbrevtill12skill.förinlilrnnarenoch
4 skill. som lösen för adressaten. Frfu 1851 till 1858 betalades hela avgiften 16 skill. av
inl?imnaren.

För ankommet öppet rek betalades ej vidare lösen, men 2 skill. för "advis-lappen".
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Örebro till Stockholm 25 maj 1856, bär portot 20 skilling (4 för
brevporto+ 16 föröppenrekommendation). DZirutövertillkom 1 skill. förvarje 100- tals
riksdalers vårde som inneslös i brevet. Denna extra avgift (i detta fall 2 skill.) betalades
kontant till postmiistaren, och visades ej med frimåirken på brevet.
Kiinda på inrikes brev från skillingperioden, lir förutom 20 skill. för första viktsatsen
24 skiU. för 2:dra viktsasen , och 28 skill. för 3:dje viktsatsen.
Från 1.7 1858 siinktes avgiften för öppnarektill50 öre. Tilläggsavgift 2 öre för varje 100

Brev L, siint ffin

Brev 2 visar denna portosats 50 + 12 öre. 1.1 1871 skulle även våirdet av
tilläggsavgiften visas med frimiirken på brevets framsida

rdrs våirde.

Frånvapenperiodenäföljandeportonkiinda:

iören A,74,86,98 = 1-4viktsatsen,

70,80,86, 106, 1 10, I 16, 134, 146, 168, 190 och 5 14öreberoendepåassbeloppes storlek.
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Penningebrev till utlandet.
Till Norge giillde vanligt inrikes brevporto, och taxerades som penningbrev slinda inom
Sverige. Efter 1867 på samma sätt även till Finland och Ryssland.
Till Danmark fick brev s:indas antingen ofrankerade, eller franko gråinsen mot 9 öre för
varje vikt av 15 "grammer". Plus ass- och tfltiggsavgifter som för inrikes svenska brev.
PenningbrevtillTyskland-Osterrike-Ungern,som vanligastgickÖverDanmark, frankerades
15 gram. Assavgiftersom förinrikes brev.
Norge som innehållit l62rdr,frankerat "ändafram" med
98 öres porto, andra viktklassen 2 x 24 öte samt avgift fÖr öppet rek 50 öre.
Under 1865 såindes endast c:a 3000 penningbrev till utlandet' d.v.s.till Norge, Danmark

dll svenskagriinsen med

14 öre

förvarje viktav

Brev 3 iirettpenningbrev till

och Tyskland.

Från 1879 kunde assurerade brev sändas till många andra liinder, dock ej USA.
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Assurans med uPPräkning'
Ikungligförordningden12.11t-gzztrettedetatt"Densomavliimnarbrevinnehållande
av postmedlen
förstilaa sig om ersänning
penningar, kan genom Äowiir*assnrazs,
tillhanda"'
ör den hilndelse brevet ej skulle komma adressaten

Från den

l.l

vilrde" ej länqre skulle "oppet
lgz3 uestämaes as "bref med angifvet

"assureras"skulle anvålndas'
rekommenderas", utan den nya benämningen
med både bokst'iiver och siffror'
pä brevets omslag stotie oeiinneslutna våtrdet anglvas
för högt aSsurerat, skulle brevet i inlämnarens
Misstjinlce t5ltnsteman ati etr brev var
n?irvaro öPPnas för kontroll'

Somvidtidigareoppenretommendadon,kundeinlämnarenbifogaenförtectningavdet
med lacksigill, och

Ett kvino lås1es vid förteckningen

assurerade brevers i"n"iail.
posttjåinsten kallades f,an

f'f

1873 UPPRÄKNING' avgiften

l0

Öre per försilndelse

var
För att visa adresspostanstalten att upprzikning
signatur'
framsida "uppr" eller "coll" och tjiinstemannens
verkstäldslaev, pax"r".t
,ing under perioden 1873-1877 åir i ören:
Hittills kiindapo*r"*r ior ass med opprtit

redovisades med frimzirren pe

u"u.t

l

,12,76,84,90,92,tu2,_t+2,156och844.72örei4kiinda'deöwigaileller2kiindaex.

För vIDIMATION

av

iirog"o" avskrifter ffin

det assurerade brevets innehåll var

avgiften 25 örePer ark.

STÄMPLAR.Bädeassockrekstrullefrän1.11873försespåavgångspostanstalten
ram' Denna sgimpel fanns i
förutom

oatumstiimpei;ä

r.di;"vÄRDE"

i äukantig

och grotesk stil'
tvä olika typer, med texten i antikvastil
2 Öre per 100
för assbetopp upp till 1000 rdr,_ dileftet
Från l.l 1g7l var avgiften 50 öre
med frimiirken på kuvertet.
rdr. Frän detta datum erlades åela asstillägger

Vårmöte hos NOYA Frimärken de LS mars 1994.
Följande 28 var nåirvarande: sören Andersson,Gustaf Ankarcrona,
Leif Bergman, sören
Eklöw, Rune Gustafsson glist, Erik Hamberg var niinr. även l5E, Birger Brita
o.
Hasselroth, Göran o. stefan Heiju, Nils Holmberg gäst, olof Hoglund, Gunnar
Joos, christer
Karlsson giist, Ingvarl-arsson, Gunnarlithdn, Per-Erik Nilsson, Tofte
Nordn gåist, Anders
Pleijel, Mogens Ribolt, Harry salomon, sven sandstedt, Dag svinhufvud giist,
sven-Åke
Tirdn gilst' Åke Torkelstam, Sven Ydell giist och stig östeluerg orof i lsUnAssamlarna.
Vi fick veta att namnet NOVA (ny stjåirna) kom till mer av en rillfiillighet. Uin
au säga
och komma ihåg och gör sig bra internationellt. Företaget starrade 1980
och var först med
komplen datorbehandling för katalog, budgivning, resultat och fakturering.
NovA håller 5 auktioner årligen, I vykort, 2 stämplar och 2 för öwigt material.

Göran hö[ ett revligt

föredrag om sin samling "wermdö steppstag under 200 år,,.

Av de äldre breven visades eE lronobrev ffin lg37 som gått med rodd- och
segelbåt ffin
wermdö kyrkplats in till stockholm. vidare ett brev med lokalporto 3 öre, som lg45
siints med mjölkskjutsen saltarostockholm, se nedan. svåra stiimplar på
brev 1g70,
Åg)Pnr I Gustavsberg-Stockholm, och Ån>enr 17 viaStrömmakanaltillsandhamn.
Bland alla stiimplar på frimiirken kan nämnas Waxholm på 4-skilling
och Stafsnåis på
medaljong, som var öp,pen endest 2 månaderl9l3.

Stefan

bqoåttade dlirefter om sina vedermödor som postmiistare vid syd-polen,
och

visade delar ur sin

samling "svenska sydpolarexpeditionen 1901-1903,' under ledning

avOtoNordenskjöld- Stefaniirförfataretillspecialkatalogen "TheFalklandlslandsand
dependencies" inklusive posthistoria och ståmplar 1800- 1990. 2 ex locades
ut bland de
niirvarande innan dörrarna slogs upp för eu dignande långbord med mar
o dryck.

L

Brev ned

blalpono

3

öre, skrivet iSakarö 3014 1875. Av iuehalletfrangår

att

"Isenfortfarandc

ligger",varför brevet medföljt mjötkskjutsen in till Stockholm, diir det överkimrwts

till

posten.

Kersti l-ssson erövrade Silverrytnren med sin guldsamling "Sverige 1855'1879".
ses det enda kånda brevet till Danmarkmed 6 + 2x3 skilling, 1619 1856.

Hdr

IENEKOPIA 94, där

18 medlemmar

i SSPD deltog som utsfållare.

Dll utförligt referat kommer i SIT, visas endast de deltagande medlemmamas resultaL
De 107 exponat€n fördelade sig påföljande siitu Inbjuden klass4 ; Karl-Erik Stenberg
delog hiir, Nordisk mästarklass 3, Traditionell filateli 18, Posthistoria 21, Helsaker 3,
Luftpost4, Motiv 17, Ungdom 22, Lifieral$ 4, Modern filateli 8 och nålklass 3.
Sören Andersson 85p Guld + Hpr 1, Sverige 1873-1940. Utrikes paketposr
Gustaf Ankarcrona 72p Vermeil, Jämtlands läns posthistoria under 100 år.

Ahrberg 82p Stor Vermeil +Hpr2 för samlingen Assurans.
Eklöw 67p Silver, Postkontrollen mellan Norge-Sverige 1940-45.
Arne Forssdn 81p Stor Vermeil, Danmark 1851-1853 års utgåvor.

Lars

Sören

Gert Fredriksson 73p Stor Silver, Post och stiimplar till och fr Kalmar lZins fastland.
Mats Gustafsson 81p Stor Vermeil, Tjiinsteförsiindelser 1874-1920.
Gunnar Joos 75p Vermeil, China Revenue Stamps.
Anker Jönsson 71p Sor Silver, Postcensur mellan Sverige-Danmark 194045.
Kersti Larsson 85p Guld + SILVERRYTIAREN, Sverige 1855-1879.
Bo

Millhagen 68p Silver, Sverige 12 öre vapen 1858-1872.
Nilsson 72p Stor Silver, Estland 19f8-1944.

Henry

Per-Erik Nilsson 80p Stor Vermeil, Våisterbottenspost.
Mogens Ribolt 81p Stor Vermeil, Till nä och fjärran. Sällde även ut i mZistarkl.
Ulf Sahlberg 73p Stor Silver, Luftrosrillägg på brev t utom-Europa 192949.
Bo Erik Stawenow 74p Sor Silver, Vapenmiirken 1858-1872.
Fredrik Ydell 78p Vm + Hpr 3, Svensk posthisoria 1582-1872
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sören Andcrsson belörud.es med Guld +Hpr och var en lrårsmånfrån s,ilverryttaren Hdr ovan ses ett adresskort till china. Ett an samlingens många sv,åra objeld.

. Stockholm 2

§:r

7129

Lars Ahrberg lam j:amed82p ochfickstorvermeil +Hprför sinsamling ASSURANS.
Deaatiönstepalect har assureratsförtre millioner I35.000,ochportotuppgicktitl165:40

En mästare ställer ut.
Under våren harintemindreiin 4 inbjudningarkommiti brevlådan.Degåillde JanBillgrens oscar-Medaljong uställning "I Nlitstarklåss" på postmuseum den 256-3 at4 $94.
Samlingen innehåller många ovantiga objekl
Några man säskilt uppmåirksammar ?ir brev tillAfrika 1885 med 56 öres poro och ret
till Australien 1892 med I laona. Postanvisning till England som stannat på utviilingspostanstalten i Malmö 1886 med porto 3x50 öre. Bl. 14 Abonnemtngspost(nvisning
för fransk tidning 1888 med 4x?4 öre. Adressbrev till paket 1891 med nummerskylt
Köping, lorde vara eS av de ovanligaste breven i samlingen.
Svåra expressporton som 28, 38,48 öre visas och samlingens kanske största ovanlighet

?ostexpress" på en telegrarnpostanvisning. Vidare finns raritesbemnade objett som
mottagningsbevis, löpsedel, identiletsknrt (sic), /2 öres posdönkou, bobekvisition ttll
Firiand, privat-tillv er kat a&qskort m.fl.,
Men, meD, exempel saknas-.

mfl.

Föntvisasutställningssamlingeni"onrbbatskick", d:trefter 2 helarummed dubleuer
och andra objekt som inte fått plats i samlingen, men uppsatta efter samma mönster.
Tyvärr fönvinner mycket av det goda i denna oerhörda mztngd objekr, 520 sL

Bordemanintebeaktaardetärettmuseumsväggarman tariansp,råkdådet iavdelningen

ör

vanliga brev "brassas på" med 101 brev, brevkort och trycksaker, mest av enkelt sliag.

I deua flöde salnas de svära försändelserna t.ex.12 öres porto till Danmark under den
förstakortaperiodenl/l-31l3 1885 ochbrevkort15öregöntillIJpU:s3:egnrpp.
vidarc visas 4l posanvisningar, varav 15 exemplar är av samma blankeE m l l.
Med förundran ärnar vi in 73 postförskoa utan att finna något av de wårare Lex.
Posförskousanvisning Bl. nr 85/ 1894, Inlämningsbevis Bl.l37tt}94. Avisering Bl.
169 varken frfu 1885 eller 1906. Ej heller det rerrersal som fanns ör utrikes postförskottsförsändelser mellan l8y2-1920, bl. nr. 35, eller den srora röda utrikesetiketten
RemboursemenL

om nu denna samling vill framstå som bfie fullständig och vägledande, undrar vi
fÖrsiktigrvis varför exempel uteliimnats som beskriver I-antbrevbiiring, Ångbåtspost,
Ödogspost,Pl«p,Postsparbanken,liisvilskor,post-pass,
ssddsperforering,Besvaring,
ochstiimplarsomFrim2lrktafafsiindaren,Urbreflåda Inconnu,NonReclam6,paquebot,
Omkartering, Rull-, Sigill-, Kork-, Från-, Via- och 1800-tales Reour.
Billgren tycks koncenrera sig på portosatserna och låter det posttrisoriska sä tillbaka
Förvånande ilr också att museiledningen inte kävt svensk bearbetning av ett så omfutande material. Nu ilr all text på engelska som blir riitt tröttsam i låingden. I "dublettavdelningen" finns dock föredömligt nogprsrir tsblad pä,svenska, ett för varje postrjilnsl
Det zir svårt att hålla leendet tillbaka nä man kommer till montem d.itr de 4 små guldmedaljerna visas, och förstummad står man inför två hela ramar med diplom, som utstlillaren mottagit genom åren. Kan det verkligen vara något att visa en museibesökare?
Deta rycks mer vara en uppvisning i konsten att göra pR för sin egen person.
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Nummeretiketter.
Frågan om mtirkning och numrering av värdeförsändelser diskuterades

flitigti början av

1870-taler I cirkulär den 22 juni 1874 besl«revs hur en gummibesruken nummerlapp
med postanstaltens namn i svart tryck skulle fiistas på försiindelsen. Röda för ass, gula för
postförskott och vita för paket Nummerlappen var delbar och samma nummer fdstes pä
en säskilt trycktkvittoblankec. Meningen vartydligen att systemetskulle tas ibrukden
t .7 187 4 ,men då kvittenserna inte kom fram i tid till alla postanstalter i landet, hejdades
det stort upplagda numreringssystemeL Det kom till anvåindning långt senare.

Det hittills enda kiinda exemplaret av den röda ass-etikenen pä brev, ses håir ovan
stiimplat just 1.7 1874. Brevet bzir porot 98 öre som beriiknas säunda:
Dubbeltporo 24 öre, upprzikning 10 öre, assavgift50 öre for de första 1000kronornaoch
7x2öre för följande 681 Ia.

Stömpeln "(Jppriiknadt" anviindes av ett fåtal postanstalter laing sekelskiftet.
Sttimpeln "Vörde" slagen i Luleå nud den svårare groteska stilen'
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Assurerat småPaket
Denna försändelse, sänd ffin

Wingäker den 1 1/8 1876 åtr intressant på flera siitL
Rekbrev fick
Från början var säkerligen avsikten den att brevet skulle rekommenderas'
otalt 54 öre'
öre,
18
väga upp till I skålpund eller 5 1 ort Portot var dll 36 öre + rekavgift
porto 30 öre'
Oeia Ure, vägde dock 52 ort varför det klassades som småpaket med
rekommenderas ändrat
Paket fick ej rekommenderas, endast assurera§, därfÖr är ordet
ej särskilt adressbrev'
tr:ivde
småpaket
öre.
rill assurera§,lllgsta avgift 50 öre, totalt 80
visar assurerat småsom
försändelsen
Enligt sören Andesson iir detta den enda kända
paket under Perioden 1873- 1877.

ttBref med angifvet värdet'

som växlades mellan orter med postkontor. kunde
för de mindre poststationernil
assureras till obegränsat belopp. Vissa begriinsningar dock
föt
upprälaring av eu brevs
utöver assuransavgiften tunde år 1873 erläggas a)
motpenninginnehåll 10 öre. Obs, uppråikning kunde begiiras av både inlåimnare och
Lgu,",'*o, **ma avgift 10 öre ; b) för vidinatron av åtföljande handlingar25 öreperark;
av
,*uogningsbevis lz örei d) för expressbefordran 18 öre; e) för registrering

"1rc,

ankommet

a.ss

gång
eller rek i såirskild posöok 3 öre per försålndelse. Betalades oftast en
frankerat
vanligt
för
ett
för löpsedels utfördande (reklamarion) avgift som

i kvaralet. f)
eller
brev av första viktkla.ssen, även till utlandeq g) för begöran om adressfiröndring
återtagande,avgift motsvarande eU enkelt rekbrevs porto, även till utlandet'
viirdepapper"' hade
Brev som innehöll "kontanta penningmedel, obligationer eller andra
nderadebrev'
ppna
r
komme
e
0
skiftandebenåimningar genom åren, från bdrjan1750'1 850
till idag
1900
efter
1850-1870Pe nningebrev,1870-1900 Brev medangivetvtirde och

assweradebrev.

/?**7e'/
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Adressbrev för assurerat paket s:intffin

mil,

Besvaring aY Yärdepffit
868. Om öppen rel{örsdndelse nudftlide posten
skulle bifugas en "duplettltarta", sorn måste.
1

rud vä,ndande post som loitto på att
viirdeposten lananit fram. Dessa mörkbruna

återsrindas

ses ibland stämplade Gamleby 1869'70.
Storlek 11xl8 cm.
t 872 iindrades fär gen till grön, bhnkeuenfick n :r

reversal

75 och storlel«nminskades till

l3xl6

cm.

1.1 1887 lcallas dessa reversal, besvaringslcort.
Olil,heten ftån 1868 och 1872, besrod ddri att
korten endast skulle användas om med posten
följde assurerat brev med högre angivet värde iin
500 bonor. Ett sådant kort ses till höger.
Kortenvar runwerade 1-100 ochtryclaapå grön
4 cm. B e svar in g e n b e höv de
diirför ej som tidigare, återsiindas innesluten i
kuvert. Detta slag av benaring avslaffades 1900,
då beniimningen "besvaring" isttillet blev en an'
br ev la r ts lar

mör loi

to n g 9 x I

n g s handl i n g

fö r p a ke t.

till Stockholm den 6.6 1874.
4 skålpund å 36 öre = 144 öre.

Göteborg

Portoberiikning: Paketpor6 för 7:de zonen 50-75
Assuransavgift för belopp upp till 1.000 laonor

50

öre = 194 öre"

Yärdepaket
kunde innehålla assurerade eller rekommenderade försåndelser som sändes i postsllcken
mellan tvä eller flera postanstalter. Ovan ses den tidigare typen i gråu krafpapper som
anvilndes under mitten av 1860-taler De flesta tycks ha gfit nu och renr ett flertal gånger.
Nedan eu liknande kartslut för assurerade fönilndelser, avsålnt från Edsberg, Örebro liln,
"Norska Posten" PKXP No 7. Även detta dubbelanvänt med 2 sigi[ på baksidan.
Dessa bruna kuvert i flera storlekar användes åren 1876-1877.

till

