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deua nummer dokumenteras de mindre poster som stod utanför den stora statliga
allmiinna posten, fogdamas laonopost och militiirens fiilr- och soldapost, nåimligen:

KLOSTERPOST - KLOCKARPO§T - BUDKAYLEPO§T - BAKPO§T och
SKALLBUD. Som blandpost får KYRKOPOSTEN beteclnas.
Som tillfiillig post eller evenernangspost klpssas BALLONGPOST och BÄSARPOST.
Vidare medverka sex av våra medlemmar med bidrag i olika intressanta ämnen.
Eder lngvar L.
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Ettrörandebvispåposttjänsrcmannen Uno Benedictssonsplikttrohet,dllhanredovisat
tre ostämplade frimlirken värda 52 örB, som "Upphiuats vid inspektionen dagen efter
dynamitinbrottetvid Briinnlands jtirnvägs-ochpoststation(Unuå) den22l91921" .

INNEHALL:
Ett brev betyder så mycket, av Harry Hohndorf
KLOSTERPOST i Sverige på 1400-talet
KLOCKARPOSTEN har sin upprinnelse i Klosterposten
B AKPOS T, pästernas returbrev
BUDKAVLEN fanns redan på medeltiden
S KALLB UD, jägmiistarnas post
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KYRKOPOSTEN bars av kronobrevbfi ngen
BALLONGPOST som landade i Tösse, av FredrikYdell
BEREDS KAPS -POST 1939 -194 5 utstälning i Postmuseum
FÅLTPOSTEN, efrerslinr ass 1943, av Leif Ruud
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B AS ARPOST kring sekelskiftet
RETUR-stiimplar, Malmös idiga, av Leif Jöns son
HASLERS frankostiimplingsmaskin demonstrerades 1924, av Leif B er gman
Post från beradskapsåren
Metersystemets införande i Sverige 1878
Birger Hasselrots föredrag på mötet hos Frimiirkskompaniet
Raritetsbetonatassureratbrev till Norge 1875, av lnrs Ahrberg

24

Plats
såsom biträde å postanstalt sökes af ett zz'Arigt fruntimmer, som,
förutom god bildning, eger en prydlig handstil samt vana vid och
fallenhet för sysselsättrring med skrifning och dyligt.
Pretentioner ringa. Redaktören av denna tidning lemnar om den sökande erforderliga upplysningar.

(Ur Postala Notiser 1896)
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Ett brev betyder

S*.
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så mycket.

Ombedd ar slniva några rader om eu, samlarbrev, som för mig iir av såirskild betydelse,
er brev från lriget i Tyskland 1813. Utuycket "Ett brev beryder så mycket"
åir slitet men slistarkt och anviindbart. Det iir ett mångtydigt uuryck. Det kan betyda en
har jag valt

viktigt, ett kärkommet, ett oviilkommet, ett sorgligt eller annat meddelande.
Av detta brev finns endast omslaget kvar och det salnar sigill. Det iir §int med ridande
kurir "Bref Post", och kan ha inneMllit eu viktigt meddelande. För mig är brevet av särskild berydelse därfbr att det var det förstabrevobjektet i en blivande Napoleonsamling och
diirför att det inledde en 2&årig byteskontakt med Valter V Johansson i Pargas.
Brevet åir ställt till ingen mindre iin den från finska laiget klinde generalen Johan August
Sandels. IIan stod högt i gunst hos Karl XIV Johan och förde som generallöjtnantarm6-

kårsbefäl under 1813-1814, samt deltog bl-a. i de viktiga slagen vid Grossbeeren och
Dennewie.Påbrevetfinns förutom adressatens namn ochadrcssonenWismaräven några
mititåirpostala anteclaringar med avseende på brevets befordran. Det lir ett "Emb Br" och
detskallavgåmed "BrefPost" övercarow, AltKarin ochvidareöverRosocktill Wismar.
Daterat 30 juni l8l3 undertecknatP.B. @åBefallning) Hjerta, adjuanr
Ankommet till Carow har på brevets baksida antecknats att det dit ankommir samma dag
kl. 9 på förmiddagen. Brevet är för mig inte bara ett posöisoriskt utan även ett krigshistoriskt dokument till vilket är knutet speciella intryck och minnen.
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En del av der brev (140x 330 mm) som slaevs år 1455 med gammelfransk stil.
För den intresserade iir h?ir tolkat första och si$a raden i det gamla brevet.
4

Bild

KLOSTERPOST i Sverige på l4fi)-talet
För c.a 25 år sedan inköptes brevet som h?ir avbiidas till viinster på en av Frimåirkshusets
s.k. månadsauktioner. Brevet iir skrivet på pergament 1455. I år allM 540 år.
Någonstans har jag fått beskrivet hur vandrande munkar bar posten mellan klostren i
Europa- Genom åren harjag försökt få bevis för an deua brev har en svensk anknytning
och hoppats att brevet var buet till eller frän Vadstena, som var metropolen i Skandina-

vid denna tid.
Stora sådana frirhopPningar

vien

stiilldes på brevet vid upptlickten att orten Consance (på tyska Konstanz) fanns angiven.
Denna ort var "klos6ens huvudstad" i Europa, liksom Vadstena i Sverige och Velamo i

Finland. ltntligen hade jag beviset inom räckhåll, diir jag i min förfilatelisamling skulle
kunna visa exempel på den första svenska brevpostförbindelsen med öwiga Europa.
BrevetZirslrivetpägammelfranskamed mångalatinskauuryck, och tyviirr visadedet sig

omöjligt au få innehållet uttyu och översatr i Sverige.
Facultd des lettres vid Sorbonne Univeritd i Paris
var den institution som borde rMfrågas, och under hösten 1994 sökte jag företräde hos
språkprofessorn Oliver de Solan, som visade stort intresse och og viilvilligt emot min
önskan om den gamla textens översäuning.
Efter ett dygns orolig viintan motrog jag så resultatet, leende säker på deo frlatelistiska
sensation som lltg på lur. Äntligen skulle jag kunna visa ett svenskt 1400-ulsbrev...

Den första stora besvikelsen
var au. rurmnet på den av mig uttydda klosterstaden Constance, i verkligheten var staden

i

Ddpartement de la Manche, Franlrike.
Den andra besvikelsen var det långa brevets ordalydelse som inte hade något med Vadstena kloster att göra.
Cogstance

Brevets verkliga innehåll
visade sig vara en slags affiirsuppgörelse mellan lord Michel Jehan och lord Roul de
Camprond. Michel Jehan behövde låna en summa pengal för att bygga en ladugård.
Då atl urtåning av pengar var förbjuden i de katolska låinderna vid denna tid, kunde man
genom följancle transaktion lainggå en sådan bestiimmelse. Michel Jehan skulle som
motpresrationförlånet,underhelasin återståendelevnad,vidvujeskördleverera2tunnor
spannmä direkt till Roul de Campronds loge.
Det bidde bara en tumme
av de stora förhoppningarna. Brevet är ju vackert och pä sitt sät intressant , men fonfarande saknas bevis för au SVENSK KLOSTERPOST existerade på 1400-uletIngvar L.
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KLOCKARPOSTEN
i Klosterposten

har sin upprinnelse

Förtydligande av
adressidans text:

R: Venerande Consistorii
(R

: =Recipio =nuttagare )

( de

t v ör dde domkapitl

e

t

)

Lundensi

Submisse

(underfrnigst)

LI.JND

och tidigt fanns

det en skyldighet för klockare att föra prästens slrivelser vidare till andra pdister inom kontraktet.
Det visar anvisningarna i 1686 års kyrkolag, dilr det
sägs a6 brev i domkapitlets iirenden skall bäras från
klockare till klockare.
Fåbrev äidag bevaradesom visardenna "priistepost"
beroende på au det rörde sig mest om befordran av

kungörelser som skulle [isas upp i kyrkan, uppbördslistor av olika slag, protokoll, tidskrifter etc. Dessa
var packade i en låst väska eller "låda av uiid" och
någon §irskild stiimpel eller påskrift brukades ej.
Enstaka brev som sändes vid sidån av våiskan till
namngivna högt uppsatta kyrkliga funbetsrniin, eller
vil:tiga brev till domkapitlet, fick påslrifter som
"Framföres av klockarposten", "Afgår med klockaren", etc. Ett tioal sädana brev är kända
med ritad krona eller
Ovanligast
påsar fiiideri lackel

är

1874

fick kyrkoherdarna rätt att använda

qiiinste-

frimärken, och 1877 även de önriga piisterna.
Förtydligande sv
baksidans

tet:

Ank Lund 29 Novemb; 16t8
5. (klockslae ?)

Klockarposten upphörde helt försr åi 1888.

Bild 34 på sida 6. Er synnerligen vackert klockarpostbrev, avs:int två fu efter kyrkolagens tillkomst
1686, med flera ovanligakvaliteter, såsom
a) brevets avgångs- och ankomsnid angivna
b) brevets fdrdväg angiven, och bevis finns hiir för att
klockarposten fungerade även på liingre striickor,

Anlejas klockarna detta
brefBåd Nat och Dag
Under dherasTiensters
förlust at promovera (utdela)
Afgaar ifrån Ifwetoftte

(lvetofia,Bronölla)
hora 3 pomeridiana 26 Nov 1688
(Hockan 3 efrermiddag)

i

dettafall 12-15 mil,

c) befordringstiden, c:a 3 dygn, talar förut snöhinder
eller annan d,lllig väderlek fönenat posten.

Ägare Åte Nor6n i Uppsala.

Klockarposten fors.
Förtydligande av texten i turlistan för klockarposten som visas på bild 5:
"Pä följande sätt skall dessa av Allmogen begärd förklaring av Resolution i Gripsholms
pastorat till allmiinheten Publiceras.
1720

Ocmb

i Gryt
Den 28 i Björnlunda
Den 30 i Frustuna
Den 23

(förkortat)

Novemb Den liKalrniis
Den 6 i Gåsinge
Den 13 i
Den 20 i
Den 27 i
Den 30 i

Dillnlh
Åker
Länna

IIämd

Docemb Den 4iVansö
Den 1l i Fogdö

Den 18 i Helgarö
Den 26 i Snegnes Knkia
Gripsholm derl. 22Octob. 1720.

Jonas

Lille"

Rune Haldonsan har gjort en utrnärkt uppställning över klockarpostens "riktiga gång"

i sin artiKel KLOCKARPOSTGÅNG I VÄSTERGÖTTENO:
1. Klockarpostgången ärav mycketgammaltdanrm och uurytrjades praktiskt tagetalltid
när det gällde interna kyrkliga angelägenheter.
2. En eller flera med lås fönedda väskor användes, och varje §n&oherde i kontraktet hade
nycklar till väskorna
3. En innehäls-och nulisaföljtleväskan varföringaellerobetydligaanteckningargiordes
på fönålndelserna.

I undantagsfall gick separaa brev med klockare uunför väskan och dessa såtllsyna fall
torde vara de enda dilr man kan finna direkta anteckningar om klockarposten.
4. Kontraksprosten var chef för konraktet och var då också "postmlistare". Nilr ny
kontraktsprost valdes kom ofta utgånsorten för klockarposten att ?lndrä beroende på var
den nyaprosten bodde.
5. Postgången var ej regelbunden och gick vid behov. Tiden för väskan att gä ett van,
genom kontraktetvilxlade, iblandberoendepäanaletfönilndelseroch deras tyngd, oftast
- dock beroende på klockarnas plikttnohet eller om det tog lång tid, slarv från deras sida
6. Klockarpostgången upphörde i samband med tjänstefrimärkenas införande
1874,
men fanns kvar ytt€rligare några år på vissa häl.
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Bild 5. Anledningen till att så få klockarpostbrev med påskriften "Bäres av klockare",
"MedHockarposr"erc.finnsbevarade,tordevaraau,sågotrsomallpostpackadesi
som låstes, för transport mellan kyrkorna i konraktet. Varje väska åföljdes av en

väskor

turlista

Ovan ses en såda daterad turlisa som medföljde väskan sänd ffin Gripsholm till Stregnes
den 26 okt 1720. Inom en vecka skulle klockaren ha lllmnat väskan vidare till nästa kyrka

Eu förtydligande av ovanstående skrift, ses på sida 8.
9

BAKPOST

Att viktiga kungörelser läsrs upp i kyrkan vid råitt tid, kunde kronofogden begåira slaift-

ligt svarpä
Dessa kungörelser sändes i retur som

BAKPOST, med första tur

Bild 6, till höger. Kungörelse med prostens skriftliga förhållningsorder:

,,Kungörelsertiltörsl,yrl,a.Afe.!,.Krol«n(Wenersborg)d.1lMarsI837.

Fort Genast Anryder A Andrån"
Denna kungörelse bä kronoslinga, fjälder och påslaiften "Balrpost", vilket betyder aC
kungörelsen gätt i retur med kronopostens första tur efter uppli8ningen i kyrkan.
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7, ovan: Här visas exempel på att BAKPOST anviindes så sent som 6 sept 1887.
En kungörelse sänd till Kölingareds kyrka angående offentlig auktion pä utmättå fastigheter, med tryckt text på baksidan "Uppliisningsbevis emotses".

Bild

Kvinerad uppläsningsdagen av prästen och åter§ind till kronofogden i Ulricehamn.
Detta torde vara det enda försändelseslag som fick återurvändas efter tolv rlagar med ny
adressat angiven, och med förnyad frankering. (Obs. detta är ej efterslindning)'

l0
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BUDKAVLEN

i

var ert budskickningsredskap som ä känt Sverige ända sedan medeltiden dll llis- och
sl«ivkonsten saknades. Budkavlen var i allmänhet ett trästycke av viss form ofta försedd
med namnmärken eller symboliska tecken. Genom fortlöpande siindning av budkavlen
från gfud till gård och från samhåille till samhäle spreds budskapet.
Tidigare fanns bestämmelser för dess användning för statliga eller rättsliga åindamåI inom
htiradsorganisationerna. På senare tid eller långt in på I 800-talet anvåindes budkavlen dock
till övervägande del inom byama, dår den haft en mångsidig anviindning vid brådskande
sammankallning till stiirnrna, eldsläckning erc.

Bild 8. Budkavle i brevform sänd til Kronollinsman Herr Andersson i Mada ( Åsheda)
medpåslrriften : "AfgickfråRålubrond:7 juni1822 H: I pånauen".
"Fortstölles På Ridande Höst vid Ansvar . Anryder A Svenson".

t2

tu«

t,rzål 2
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Budkavlens innehåll:
Bildg. "somskogseldtwrutl<ommitfrånGöstringsallnuinninginpåGrybekenochRåkne
Bro skogar som nu Mtt jemte Torpet Aggas redan ör uppbränt anhåler iag gettrst att
Kronolönsman (ft)rkortad artighetsbetygelse) med aldra största s§ndsamhet upbudar
östra Fjerdingen att nu genast uuan ringaste uppefuåll infinna sig i Råkzbro Till Eldens
Ninvnande i annatfall Brinner hellavår allmönning.
Kronolänsman själf årfordras dfven Här , till vidare folks uppbudning och Rangering.
Råkcbron d.7 iuni 1822 A Svenson Skogsberient".
Kommenrar: Man rikrigt känner hur Svenson våndas då skogen brinner intill honom och
samtidigr skall frasera brevet för au giva bästa intryck på den höga myndighetsutövaren
i Mada. Man hoppas innerligt att elden kunde hejdas.
13

SKALLBUD

var att uppbåda
var den minsta av poster som organiserades inom en socken. Meningen
m'm'
sockenståmma
räv,
jakt
och
på
älg,
björn
bl.a
sockenmånnen till gemensam
samtlige
wore
27
Januari
I Burss Sockens Skallordning står att läsa: "Anno 1743 den
läggia
underskrefne Burs Sockenmåln (37 st) för samblade uti Sigdes gård til at Öfwer
Pä Hwad sätr man bäst kunde tlde läggia det skade diuret Råfwen"'
Sedan följerniopunktermedsockenmännensgemens2rn6xåteganden

och skyldigheter'

alla
Skallfogde väljes, som ansvarat för au skallbudet från jägmäs6ren går fram till
adressaten är
Skallbud uanför den egna socknen bärs från skallfogde till skallfogde till
nådd. Plt längre suäckor i brådskande fdl, fåI. kronoposten anlitas.
Böter utrnätes för frånvaro vid den kommande skallgången'
"När således skallbud skiedt bör hwar och en sig Wid solens upgfuig på Skall Plazen med
goda garn och gillentakar infinna Den som försummar den tiden Plickte 4 öre smt'Den
förfall 16 öre.
som särder bam ftir sig böte 8 öre och den som är alldetes borto utan laga

öfwer
Skallordningenavslutas me& "Emedan desse af oss fi willige ingfuigfrepuncteroch
hädan
sig
af
oss
understå
ingen
skall
ens kommande, länder til wärt allmänna bästa' så
efterhäremotsätrjaeleråtal giöra Till ytternrerawisso och oryggeligthållande, belt'åfte
wij deUa med sarntelige wåra namns och Bomitrkens under säUjande uSupra".

W/dt_

s

lundc SKALLBUD nud fy a bo no stömplar som gått rrud bo nopo s te n
(1A6).
dlt,,öfver tägnfiirarn Högödte Hen A:H: Kasten Afg,fu fran Lundås H. 11".

Bild I 0.

B

råds

14

burss Sockens Skailordnlng.

På begiäran vprättat L743.
Ånno 1743 d. 27 Januarii rvore samtl. uuderskrefno Burs soekenmäu för samblade vtj Sigiles gårcl til at öfwer liigga På hu'ad
siitt nrnn häst kunde ödo liigga dett skade diuret Riifrven; Dnredan sedan 1734-då första sammnnskflttet a I öre Pri giird skieddc,
ingen Crouskall håtlits: och niistan r) delen sina niiiit eller garn
ödelägga somt dä socken skall lrållas, kontrua gnnslrn få till nrötcs,
som eftter egit behag kommr och gi'r; Som nu därigenom ganslrn
myckenheten af Biifrvar sig inrota.
För tlen skull hafwe wii samtl. socken miin mcd alles \Yår
goda willja och sam tycke öfwer ens kommit och ingfritt fölljoude puncter, §om under oss för lag hällas skall nembl.
Bild I 1 . Sftallordning som talar
alla som ör med i slullgången.

om au skallfo gde ansvarar
St<allbud

till annan soclun

ftr

au skallbttdet går fram

böres

rill

frånfogde till fogde..'

,å;;9
,?.ärd

Bitd 12. Embetsbref som gåu den24l1 lAI ftån Sjösrorp (Böda, Öland) nud påsbifi
"Fonskaffas s§ndsamt af skallfugdar". En'Wecko'Rapport" frånO'Berglund"Underjögare för 4:e Blocktt" titl jtignuistaren i Nygåird (nöra Persnös, vöglöngd c:a 35 lon.).

l5

KYRKOPOST
Frfu Iäldskansliet, den högsta förvaltningsmyndigheten över varje län, expedierades
allmänna kungörelser och författningar till konfakeprostarna genom Kyrkoposten, som

lfi

under l(mnoposten.
I kungl. ftirordnngden}Z.3186l klagades över de många led som kyrkoposten måste gå
igenom innan den nådde kyrkoma.
"[Iiinda kunde aS kungörelse, som skulle uppliisas kytta belägen icke långt från

i

Läns-Residenset, först måste srindas till den många mil deriffin boende Kronofogden,
frän hvilken de genom lronob'refb&ingen befordras samma väg tillbaka till wederbC>
rande Iänsman, för att slutligen äfwen genom Lronobrefbäingen aflämnas hos Kontraktsprosten', som via Klockarposten äntligen nådde fram till kfkan'
Allklockarpostsom gicki vZlskaitrdiirfören formavblandpost, ochblev den sistaliinken
i kyrkopostkedjan. De ovanliga klockarpostbneven med påslaift "Med Klockar Post"
etc.gick utanör väskan, och låimnades direkt till adrcssaten så fort som möjligr-

'nl't

Bild 12. Kungörelse som gått zed KYRKoPOSTEN rilt sjögerstads srta 3.9 i822.
Den tecbtad,e bonoslinganvisar att denna pox befordrades av laonobrevbäringen.
16

BALLONGPO§T

England

-

1907.

Sverige
Sammansrålltav FrcdrikYdeil.
Den 12okt- 1907klockan 6.20e.m.startadejätteballongen "lvlammoth"frånLondonmed
mäsättninganslågälandeuthäIlighetsrekordförfriballongo. Ballongfärdan vartänktut
gå mot Ryssland, och efter au ha passerat Nordsjön, Danmart och Kanegan vr man åter
inneöverland. Däfickmanplötsligt seytterligareeuhav framförsig.lvlan varej klaröver
om det var Östersjön eller Atlanten? Ballongföraren Auguste Gaudron besl& an göra en
snabb landning innan man drev ut över vatutet" Havet visade sig vara det svenska
innanhavet-Vänern. Besänningen klarade sig uan en slrräma men den medförda poston
spreds över ett slort område vid den väIdsamma landningen i Tösse i Dalsland.
Från början frakade'ldammoth" c:a 15.000 specialtryckta ballongkort som basättningen dll och då buntvis kastade överbord. Dessagingo alla förlorade - antagligen hamnade
de i Nordsjön, och endast de som rtiddades vid landningen i Sverige är bevarade.
Folkskolliirare A.V. Mickow og hand om de kort han fann i ballongkugen och posade
dem samma dag (14110) från postkontoret i Tösse. De belades med engelsk lösen 2 d.

Efternågraveckorhirade Mickow ytterligaeen del kortsom han sheven trälsringp&
"Posted by Mr. A.V. Mickow, Mellerud Sweden. Kind regards". På en del av dessa senare
kortpåsares svenska I eller 2 öres frimärken av typen "öletikeu". De stärnplades i Mellerud och kändaavsändningsdeqm ä f. n. 2,12,13,14 decernber 1907 och %fi 19§.
Typ I är sämplat Tösse l4l10 1907, lösen 2 d. Typ tr ä frimärkt md I öre, lösen 2 d,

ochstlimplatMellenrd2,12,13,eller l4dec 1907. TypItr ärfrimettmed2öre,lösen
I lD d, samma ståmpeldaurm som t)? tr. Typ fV ä ofrankerar, srämplat 2411 1908.
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Bild 13. A.V. Mickow sbev en hålsning på ruågra av de upphiuade brten. (N ryp IIJII)
De lyra kånda typerna, som ingår i FredrikYdells samling, visas på nåsta uppslag.
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efter "Mammoths"
14. Typ I, det vanligaste av de ballongpostkort som togs tillvara
vädsamma landning den 14 okt. 1907. De postades samma'rag i Tösse'
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Bild 15. Typ II. Senare funna kort frimärktes med I eller 2 öres "öledketter" ' och är
1907'
14 december
stämplade Mellerud med stämpeldanrm hittillskända2, 12, l3 eller
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Bild 16. Typ III med 2 öres frimärke och svensk lösenståmpel T och engelsk I ll2d.
AIta öwiga typer med engelsk stämpet 2 & Typ tr och Itr med anteckning av Mickow.
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Bild 17. Typ IV, det svåraste kortet som upphiuades i'januari 1908 och stämplades i
Mellerud den?ttll. Totalt:ir mindre än 5 9o bevarade av hela upplagan på 15.000 kort'
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BEREDSKAPS POST 1939-45
en utstjillning i Po§tmuseum den 5 maj'24

september 1995'
slut har medlemmar i Sveriges
viirldslaigets
Andra
Med anledning av 5O-fusminnet av
MilitiirPostsällskap,sMPS,sammanstiilltsjusamlingarsom handlaromberedskapsåren

1939-t945.
Materialet

filatelistiskt och posthistoriskt med tonvikt på militiirposten under dessa år, bestående av militärbrev, svarsbrev och försändelser till och från
Sverige som på nägot sätt måirkts av krigeL
Enligt en innehållsrik beledsagande skrift lir de fem ssPD-medlemmarnas samlingar:

l.

i utstälningen

åir

"Mellan big ochfred" av Harry Hohndorf.

Hä ingär en belysning

av posten

till och från de inkallade, korrespondens med svenska

frivilitaiFinland,brevcensuren,demili&Aapoststiimplama,interneringsposten,inkallelserna och kampanjen "EN SVENSK TIGER".
2. "Post i ofärdstid" av Knut Norborg.
Exponaret omfanar både brev som kunnat nå sin adressat under brinnande krig liksom
ftiesiindelsersom kvarhållits,returnerats, skadats ellertraschatpå sin väg till mottagaren.
Även valutakontrollens granskning visas exempel på.
3. och

4.

" P ostcensw

Postcensuren av brev

" av sören E kliiw och staffan Karlsson.
ffin Svaige var oftast öppen med siirskilda

1939 45

till

och

slåmplar,

erikeuer eller påteckningar. Uppångade eller på andra sä$ öppnade kuvert förslös med
censurremsor. Otil[Iten post förstördes eller återslindes till avsiindaren med åm;irtning.

Sätt märket på elle
brev, rykort, pakct o.sv.

HN §]WN§K

IIEER

för Sverige" sålde s fr ån 1 940 ft)r 3 öre pr s t, till firrnan för
sve:nslu soldater och deras anlöriga saril evahurde finska mödrar med barn.
Bild 19. Den berömda svenskn tigern i C"l, ,;tblått som skapades 1941 av "Berila".

Bild 1 8. B revmörkct

"P å P o

sr

Bild 20. Framsidans illustrationtill IngemarWågermans bokom sttenskpostcensur5. "Allmönna sökzrhetstjönsten" ?v Ingcmar Wågerma*
En hemlig kontrollorganisation med deua namn imäuådes redan 1938. Iliir arbetade man
med osynlig censur, varför sparsamt material finns bevarat, endast på interna handlingar.
Posten kontrollerades inom sju övervakningsomåden och av 27 postcensuransalter.
I montern visades också Ingemars nyligen utkomna avhandling " Svenskpostcensur under
Andra vZirldskriget". Hiir beslaivs siikerhetstjiinstens enorma arbete med censurering av
c:a 50 miljoner försiindelser, fartygspost, utliindsk post och post från intemerad militiir.
Alla kända postanstaltenstlimplar, etiketter och blankeuer redovisas noggmnt i detta
uppslagsverk som också inneMller en imponerande litteratlrförteckning.

6. "Poslen och beredskapen" av Lennart Biercne, Stockholm.
Samlingen illustrerar samarbetet mellan Post och Försvar inför och under beredskapen.
Siirskilt speglas de speciella rutiner som FäItposten medförde.
7 . "De olika svarsrnårkena, nyanser och avarter" av Sven-Åke Andersson,Tretleborg
Under beredskapsåren befordrades mer än 90 miljoner militiirbrev av den svenska

fdltposten. Hiir visas svarsmärken och deras klinnetecken - på brev liksom lösa exemplar,
ostiimplade och stlimplade.
Postmuseum bidrarmeden egen samling som belyser "Militårbrevets historia" med brev,

affischer, fotografier, tidningar och föremäI från tiden.
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Bild 21. Leif Ruttd, vår nye medlem, visal hiir tre objekt ftån beredskapstiden som
dokumenterar postgången för de inkallade. Ovan ses avin till ettrek adress€rat till Fudr
Sture Fröberg, Filltpost 752 77 som ankom Vansbro den 23.3 1943. Snre Fröberg fick
inte rillf?ille att håimta sitt ret och pä bild 22 till höger kan vi följa vidare§indningen med
hjälp av texten i brcvet och de ovala stämplarna
T11I vat<L!ör.a!åndaran Jönk5p1nB .
Re!.€t eatersllnies d:n 51 .3
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Bild 23. Hiir se vi att reket slutligen kommit fram. Sllimpeln överst visar att postmästaren i Srängnäsvidaresäntdetden I april tillJönköping l, dår Förstepostassistenten
stämplat och tillslcrivit "Reket utkvitterat den U4 av herr Sture Fröberg".
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JöEköplng den 2a.3. 1941.

1111 ?ostoäEtalent

Iostkontoret,
Velabro.

Jag erhö11 unäer fälttJänstövnlngar t Yäroland och Dalarna en avl oD värdefölsärdelge frÅn Västerås' got slrull-e arhä'otas å lostkontoret 1 Y6nbro, nen åm JaE eJ bade t111fä11e
dlärtlI1, atå JaE und.i: övnlntarna eJ koE t1If Vansbro, ber jag
liler benäget serlda nä.nnda förBtindelBe t111 $1, civil.e adless:

Ee.r 3ture fröberg' SoAle-nde6atan 15' .lönköPlnt.
Je.5 återsi,niler bSmed sant1dl5t atln ocil te{ckner
bq{}.1:rltin€t16ul-]t

VldarcgånCes tI11
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Bild 22. a) 30 mars, reket ankomsstämplas Vansbro (överst t-v.) b) 30 mars vidaresänr
ffin Vansbro till Sp 8 i Falun (soneringsposunstalten) c) 3 I mars, Sp 8 har vidaresänt med
kommenBren "Ifrågavarande förband skall numera ha postexpediering med Sråingnäs"
d) I april, ankomststlimplat i Strängnäs, fortsänning på bild 23.
,.3

BASARPOST

Kring sekelskiftet var det på modet att arangera stora l-2 dagars basarer eller tillstiillningar för att dra in pengar till välgÖrande ändamåI.
Ofta fanns etr liret postkontor inrymt &ir man mot en avgift av 2 ellet 5 öre kunde siinda
en håilsning till en annan person som befann sig på samma basar'
Hur sjäva utbåirningen gick till är inte helt klarlagd. Troligtvis var det ungdomar som

gickruntochletadeuppadressaterna, ochdekortsom ejkundedelasutförstadagen sattes
upp på skärmar nlista dag.
Om poströrelsen skulle ge vinst måste dessa kort säljas i stort antal. Viss kostnad drog
tillverkningen av stiimplar, brevkort, tryckningen av "frimåirken", mm'

Till några tidiga basarer fanns t.o.m. speciella helsaker tryckta'

t,NION POSTALE UNIVEFISELLIi.
CARTE'POSTÅLE,

BREFKORT
(Cartc fostalc)

(Donar ridr rnvlnder cndut l0r rilrcracringeo")

fl;M;;rt:
(om dcn Lrn uppgilvrr)

'

Adreeeorl

Bild24.2basarkort,detövremcdmörkeTöreGodt.-'l'rödg.1903,odateradkorktrirnpel.
Det nedre med nuirt<c BASAR öre 5 öre BASAR, lila daturttstärnpel 19 okt 1905.
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B1ld25-26.

I

S2illskaps Post nr. 7 visades olika RETUR-stiimplar slagna på obestäIlbara

försiindelser. Sämplarna som anvålndes i Stockholm och Göteborg förekommerräE ofta,
men måirkligt nog iir Malmös RETUR-stllmpel från slut€t av 1800-talet svår atr finna.
Malmö-samlaren Leif Jönssaz har siint kopior på två objekt som behandlats som obesällbara, biirande denna en aning deformerade RETUR-stllmpel, 17x7 mm. Överst ses ett
brev sänt från Lund 13.11 1890, och det nedre eu brevkortet stiimplat i Lsnd?7.9 1892.
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[SuisseJ

wus inlormer que §ä machinc å afiranöir
dans lc Dastauranl du kksdasshusct'

csl

Ellc serail heurcuse si vous vouliel aloir I'oblioeance dc visilcr
son Stan.t, oir son IJepr6sentant rous donncra volorr

liers loul rcnseionemenl que tous pouricr
ddsio aur ee ocnr' rle maöine'

Aon6ct, Monsieur, nos salulalions

lris

dislinguöcs'

5. %, %itee
Bnd27. Inbjudningskortet somdelades tt blandPostkongressens deltagare i Stockholm.
Den2l juli 1924 inbjöd SA.Hasler till en denanstation ov sin nyafrankostämplingsnuskin i Riksdagshusets re stawang.

Frankoståmpling.

fffia

försö,ken med maskinell frankostämpling i våirlden utfördes i Norge i början
på seklet. Valöravtrycken fick då endast anviindas på för§indelser inom landet
Efter der att flera länder infört möjligheten för eE företag atr sjäv stlirnpla pckot direkt på
sina brev i stället för a6 frankera med frimåirken, godtogs desa även i den internationella

De

posthanteringen på Världskongressen i lvladdd 1920.
I Sverige gick det att anvåinda frankostiimpling från den I olrober 1926, men naturligtvis

hade

vi blivit utsara för

påtryckningar från utliindska maskintillverkarc tidigare.

Världskongressen i Stockholm 4 juli- 28 augusti 1924 var eu ufinåirkt tillfä'lle att visa upp
sig och sina produkter, inte bara för det Kungl Svenska Postverket, utan även inför en

internationell publik.
DetschweiziskaföretagetHaslerinbjö'ddåtillinformation iRiksdagshusetsrestaurarltden
21 juli. Inbjudningskorten lades i ett kuvert med ett frankostiimpelliknande tryck på
framsidan - bevarade finns ett ex "Sverige" och es ex "Danmark". Förmodligen delades
inbjudningskorten i första hand ut till kongressens deltagare.
Idag går det inte aB siiga vilken betydelse denna händelse kan ha haft för introduktionen
av frankostiimplingsmaskiner
Sverige, men en Haslermaskin var en av de första
godkändamodellerna.
Ilasler är fortfarande kvar i branschen, och deras senaste modeller anvlinds i Sverige.

i

Leif Bergman
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Bild 28-29. Provtryckav Haslersfrankostämplingsnaskinfråndennnstrationen den
21

.7 1 924. Eu ex. finns bevarat "SVERI GE 20 öre", och ett

27

ex.

"

DAN MARK 5 öre"
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POST TRÅN BEREDSKAPSÅREN
BiM 3A visar ett s.k. anonymt angivarkort, silnt den 23/8 1941 till Kriminalpolisen i
Sockholrn med texten "Kaffebedragerskan lir en fru Hedström, fön boende Kocksgatan
52. Hon har varit i farten med sådana trick förut".
Polisens anteckning: "Föranleder ej vidare åtgård. Beslut llg 4l,Åkerman. Krim".

Ett brev ftän 1716 1943, ur Hans Obermiillers samling visar håir de två På Postmlirken som 1940-41 såldes av postkontoren i landet. Försiiljningen av de mlirken som

Bild

31 .

utgavs 1942-1943 över6gs helt av Hemvlirnel Priset var 3 öre pr styck. Uppgifi saknas
dock på hur många mäken som såldes, då det ansågs vara en militiir hemlighet-

Bild 32. Krasch-post från det vid Kinnekulle 2918lgM störtade svenskaposdlygplanet.
Detta rekommenderade brev adresserat till USA, Via England,liksom de återsäende
resterra av den räddade posten återslindes
Tryckt vit edkeu påsattes av Stockholrn I

till av§indarna.

(iD)
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eller Reklamationskontoret (4/9 lg44).

Metersystemets införande i Sverige,
genom kunglig förordning den22 november 1878.

Kungl. Generalpoststyrelsengenomfördeen förlindringavviksatsernaförpostförsåindeltill följd av metersystemers anrågande. Från 1/1 1880 föreslogs följande glilla:

ser

Viktsatsen för ett enkelt brev, nu 4 ort (motsvarande 17,00304 gram)
mätte nedsäuas

till

15 gram, även enkla

brewikten till utlandet.

Andra brevviksatsen 4-25 ort (25 ort = 1A6,269 gr) måtte besriimmas till 15-125 gr.
, Tredje brewiktsatsen 25-50 ort (50 on = 212538 gr) måtte besriimmas till 125-250 gr.

::*r"

vikten för lokalbrev (nu 12 ort= 51,00912 gr) bestiimmes rill 50 gram.

Högsa vikten för ltisbrev (nu 25 ort = 1A6,269 gr) bes&immes

till

100 gram.

Enkla viktsatsen för försändelser under band, som utgöres ensamt av ridning, tidslaift,
förfarningssamling, handlingar utgivna av sällskap eller föreningar, om prenumeration
vid postanstalt ej ägt rum, (nu l0 on= 42,5076 gr) urbytes mor en viktsats av 40 gram.
Högsta vikt för korsband i övrigt och tidningar i bunt (nu 2 skålpund = 850,152 g)
höjes

till

1000 gram.

Enkla viktsatsen för varuprov och mönster (nu l0 ort = 42,5076 Sr) slinkes till4O gram
vikten förvaruprov och mönsrer (nu 50 ort = 212538 gr) såinkes tfu Zm gram.

.f18ra

.Av de viktsatser som f. n. gäller för sJr.
småpaket den å en skåIpund (= 425§76
mot en

å

g)

500 gram.

:-:oror
viktenheten av eu skålpun d F 425 §7 6 g)varefter taxeringen av zonpaket äger rum,
skall utbytas mot en viktbestiimmelse på 500 gram, så att rvå skåIpund kommer atr motsvara 1000 gram, tre skålpund 1500 gram, fyra skålpund 2000 gram o.s.v.
vikten för zonpaket utgör 60 skåIpund och motsvarar följakrligen 30,000 gram.

::tt"

Högsta vikten för tjänsteförsåndelse, vilken som lösbrev med post befordras (nu 300 on
= 1275,192 gr) skall höjas rill 1500 gram.

Erenkeltportofördänsteförsiindelseskallberäknasochutgåförvarvikrav

l00grameller

överskjutande del diirav.

:-

ovrigaviktenheter: Ettton(t) 1000kg, errdeciron(dr) 100kg, enkilogmm(kg) 1000

$, ett hektogram (hg) 100 $, err gram (g) - , eu decigram (dg) 0,1 gr,
en centigram (cg) 0,01 gr, en milligram (mg) 0,001 gr, err mikrogram (y) 0,001 gr.
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Bild33. FrånSSPD-sammankomsteni januari hos Frimörkskompaniet där Birger Hasselrot (stående) talade om Stockholms postkontor, deras numrering och olika stämplar.
BIRGER HASSELROT hade25 åhörare niir SSPD triiffades hos Frimåirkskompaniet
på Birger Jarlsgatan 8, den 23 januari 1995. På ett imponerande sän genomförde den nu
90-årige Birger sitt föredrag belyst med diabilder.
Ur sin stora samling "STOCKHOLMIANA" (c:a 50 viilfyllda kontorspärmar) visade
Birger objekt som visa Stockholms åildsta posthistoria ( bl.a. de svåra 1600- och 1700talsstiimplarna) och berättade om de tidigaste postanstalterna i huvudstaden.
Efter att ha vandrat runt till ett flertal plaser i Gamla Sta'n installerades postkontoret
l719 i det hus vid Lilla Nygatan där Postmuseum nu har sina lokaler.
Ända till 1869 fanns det i princip endast ett postkontor i Stockholm. Efter hand tillkom

lokalpostkontorpå Norr, Söder, Ladugårdslandet, Kungsholmen m.

fl

Stockholm-stiimplarna indelas liimpligen efter postånstaltemas nummerföljd och i olika
perioder, t.ex. l) före 1855, 2) 1855-1899 och 3) 1900 - dtirefter.
Den långa frågestunden efter föredraget väckte både häpnad och munterhet nåir Birger
utan betiinketid gav rappa vassa svar på de ibland lite klurigt stiillda frågorna.
Återigen visar Birgers briljanta framsällning vikten av att vi månar om våra iildre bröder.
Oftast iir det hos dem de djupa kunskaperna finns.

FRIMÄRKSKOMPANIBI med Göran Reutlerr, Claes Jonason och Lennart Axell
presenterade diirefter sig sjiilva och sitt företag som vill göra tre samlarviinliga auktioner
om året. Innan den dignande supdn bars fram, lottade företaget ut tre serier svarslösenmåirken, samtliga med höga katrlogväden.
IngvarL.
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Unikt ASSURERAT brev till Norge 1875.

FrånvårmedtemOddbjömSolliiNorgeharfötjandeförfråganinkommir "Lästemedstort
intresse artiketn i Sällskaps Post m 4 om Penningebref under skilling och vapenperioden'
Jag slinder kopia på, efi i min mening enastående assuerat brev

till Norge.

Som Du sel äI brevet påtecknat "Upprliknat", och signerat av postsniiståren i Ransby'
Brever åir transisUmplat i Åsnes Finskog och taxerat till 103 öre (möjligen I öre överfrankerat) . Troligtvis kunde man inte uppräkna brev till utlandet, men det postala förhälandet
mellan SverigeochNorge varju specielltpåflerasätt,bl.a. taxeringenav assureradebrev.
Möjligen behandlades detta brev som inrikes. Jag tar g2irna eniot kommentarer från Dig

eller öwiga

SSPD-medlemmar.

uv
,/l

14

,
t/,

,

Med samlarhiilsningar Oddbiöm
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Bild34. Vilåterbrevetgåvidaretill SSPD-medlernmenlarsAhräerg iMalmö,specialsamlareav assunns, som svarar: "Ettsynnerligen tintoch ovanligtbrev som Oddbjörn sänt
kopiapå. Om viutgåriffin altportottillNorge varlikamed svensktinrikesporto (ffin 1.7
1869) skulle brevportot vara}4 öre för 2:a viktklassen.
Beriiffande assavgiften kan jag för tillf?lllet inte finna någon utrikestaxa ffin uden runt
1875. Inte heller några uppgifter angående ass och uppräkning

Letter Rates

o

i fÖrnämliga

"Swedish

Foreign Destinations". Men troligen följde även asstillägget svensk

inrikestaxa alltså 50 öre. Tveksamt är om man kunde uppräkna urikes'ass, och ännu mer
tveksammaärde 18 ören som kvarstÅ. Detroligalirändllauposunästarcn iRansbyräknat
på följande sä$: Breyporto 24 öre +vanlig assavgift 50 öre + uppräkning 10 öre =84 öre.
Kvarvarande 18 öre (+ den troliga överfrankeringen I öre) torde motsvara den enda
postavgift som kan komma tråg", rekpono 18 öre; totalt 103 öre"32

