
Sällskapet för Svensk Posthistorisk Dokumentation

" Om penningebrefs richtige befordran"

Schmedemans bok "Tryckta förordningar ftir Pos§nästare" utgiven L7 47,
behandlar rär ingående posrmäst lre ochpostiljoners s§ldigheterangåsnde
'?ostens obehindrade Lopp", men också "åtwarningar", om txiter och
straff och skydd mot bedrägeri och rån m.m.
Försåindningen av pengar och rekonnne.ndation av brev fiirHaras pä ett
knapphåindigt sät i endast wå meningar under paragraf 8, sida 258 som
visas på nästa trppslag.

Ordet Rekommendation anvålndes tidigt, men det torde ha dröjt ganska
lålnge, innan det fivrekom i sådan omfattning, att man kan tala om ett
siirskiltpostaltfrirsåindelseslag.Detverkarsnarastsomenöverenskommelse
mellan korreqpondenten och postmiistaren, som mot "billig vedergiillning"
ägnade ett visst brev stuskild uppm?irksamhet
Rekommendation innebar då ingen föniikring av innehåIlel I en hand-
ling från 1687 heter det, att om någon önskade ett brev "sätdeles
rekommendsrat"skulle han göra anteckning dörom på brevet.

I SIILLSKAPS POST kommer sådana posthistoriska spörsmål au
vontileras, och ambitionen åir att gå tillbaka så långt som möjligt och söka
tlnna tidigast kiinda brev eller dokument i olika postala ämnen. Liingre
fram avbildas ett brev från tidigt 170&tal med påslriften Recommenderas.
Intresserade medlemmar i Siillskapet bedes kommentera uppgifterna
hiiri och godhetsfullq om man finner nöje däri, kompleuera med
fotostatkopior av egna liknande objekt.

Ingvarl:rsson - Box 1133 - 14123 Huddinge
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Paragraf 8 betr. rekornmenderade brev.
Paragraf 9 betr. inslagning ochförsåndning av post.

8. De bref/ som för deras synnerlige angelägenhets skuy
Recommenderas, måste Postuästaren/ emot en siirskild
Wederbörlig recognition, skrifwa ordet r e c ommender as både

uti protokollet och på Chartan, jemvåil och uti det derhos

följande Advis-Brefwetlantingen på ryggen af Chartan, eller
elliest. om hwilkets richtighet och bestiillning Posrmiisraren å

den andra orten måste sig siirskilt wårda/ och sådant med första
sitt Advis-Bref den förre Posunästaren tillkåinna gifwa.
9. sedan sammanbinder och couverterar Posunästaren uti ett
Pacquet hwar stads brefl efter richtig ordning och numern,
tillika med ctrartan och Advis-Brefwet/hwaruti altijd tecknas/
om och huruwida den diirifrån til Post-Contoiret näst tilfiirene
ankomne posten åir befunne richtigl eller om något bref warit
bortd szrmt huru de ofwanniimnda recorlmenderade Brefwen
?iro bestiilte/ såsom och hwad han elliestkanhafwa attpåminna;
och förseglar så Pacquetterna med Post-contoirets sigil, och
diirutanpå skrifwes med storaBokstiifwer den stadens namn/
Dijt det skalbeställas/och medmindre Bokstiifwer/ den Stadens
Namn7 hwarifrån det kommer. Pacquetterna måste/ åifwen som
Brefwen/registreras i protokoll och charteras, erkannerligen til
Uthrijkes orter styrde; emedan man elliest/ utom det at
Postniistaren kan wijsa af sittt Protokoll, hwad wäg han dem
såint/ingen redo deröfwerhafwa kan; hwarföre och pacquettema

måste wåil fiirwaras/ de större med segelgarn sammanbindas/
och i Possor inläggias/ så många i en possa/ som diir uti
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De första Rekommenderade breven.
Det var tydligen rätt vanli$ att allmåinheten silnde pengar inlagda i breven
under poswerkets fiirsta tid.
1692 fööjtrs detta dock i en fiirordning: "Medan det klagas at de Breff
som såindes med Påsten, uti hwilka Penningar, fuveler eller andre dyrbare
sakerinlagda iiro, blifiva offta af otrogne Håinder borttagne..."
"...Påstel:rablev ocksädåirigenom osiikre, närwanartige Miinniskiorweta
sig sådana saker kunna uti Påst-Pacqueterna finna-.."
'Ej skall hiireffter ingen Påst Miistare tillåteligt wam, något Breff eller
Pacquet mottaga hwar uti Penningar, Juveler eller dess like kåstbare saker
inlagda iiro. Tager han sfiant emot wetandes och utan att påminna om
detta ftirbudet, och det blir fiirlorag så skall Päst Miistaren utan motsäjelse
det betala-.."

Det ?ir allaå fullt tydligt att penningfiiniindning i brev var laglig under
poswerkets forsta år. Meningen i ftrcrdningenl692 torde ha varit atr visa
på nidvåindigheten av att brevskrivaren anmälde och visade innehållet för
postmästaren. Om diiri inneslöts pengar. Diirefter kunde postmästaren er-
bjuda sin rekommendation av brevet.
Brevslrivaren fick då ett inlämningsbevis diir innehållet std uppriiknat.
I en fiirordning 1704 tecknades: "Orr! penningebrevens richtige befordran
kan envar vara säker, niir han allenast pä detsa-ma tecknar ordet
RECOMMENDERAS.
Postmåistare som mottog rekommenderat brev fick utom portot taga en
siirskild ersättning, "sä att ingen hade onak att klaga". Ingen suurma std
angiven i f?irordningen, men vanligast fick brevinliimnaren betala ett
tillägg av l. öre silvermynt per brev.
Betråiffande brev som "ftir deras synnerliga angelägenhets skull" borde
rekommenderas, skulle postmästaren både i sitt protokoll och på den i
postsäcken medfoljande brevkartan skriva ordet rekommenderas.
Likaså i det medfiiljande advisbrevet.
Postniistare n på den andra ortenmLste sig vtil vårda om brevets riktighet
och beställning, osh fiilja nörCig efterränelse i advisbrevet betråiffande
utlevererande till och Quiuens av ätt person. Även denna postmiistare
ägde riitt till ersättning (1 öre) för sitt omak.
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Brevkartan. Varje siirskilt brev skulle

karteras pä en brevkarta, dvs sättas upp

på en lorteckning och nurnreras. Kartan

medföljde posten frän avgfuigsorten till
ankomstorten.
En karta strevs för varie postkontor

uhed postlinjen och karteringsnunret
noterades låingst upp i högra hörnet på

brevets framsida
Redan 1658 foreslogs i en Prome-

moria att avsiindare av penningar inslag-

na i brev eller paket, var s§ldig att

genast "ge posmålstaren det till kdnna".

Denne skulle med NB (= nota bene

= märk viil) eller annat tecken på kanan

och i sjiilva advisbrevet göra mottagande

postmiistare uppmiirksam på vtirdebre-

veL
Nåir posten anliint och kartan var grans-

kad och godkiind, sattes den uPP På

"kartebriiderna" i postkontorets vestibul.

På så sättunderrättades allmiinheten om

vem som hade brev att hämta.

Brevkartornahiingde uppe en vecka, och

de brev som inte avhåimtats underdenna

tid, uppftirdes på "den överblivnakartan".
1717 kom en "åtwarning" som an-

slogs i Stockholms pos&ontors vestibul,

som viinde sig till de personer som utsku-

ru namn på postkartorna- Detta ftirekom

"mest dageligen", och om den s§ldige
ertappades v?intade striingt straff, och

angivaren erhöll en belöning pä 20 daler

silvermynt.

Enpry dligt slcriven lcarnför betalda
brev på sträckan Engelholm-
Stockhobn, I I mars I 825.
Obs! Brev nr.3 var "Recomend.".
K artornos ide alstorlekv ar s om den-
na, en larurts folio, eller I l xl I cm.
De tre kolurnnerna upptog lur-
teringsnutwner, adressatens narnn
ochbrevets lodtal.
I slqivelse 1705 förbiöds "somlige
oostmiistare" att skriva lcartorna
'på allehanda smålappar, urrivrw-tommo 

sidor, bal<sidan aY begag'
nade h»eramslag, etc.
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Advisbrevet. Om ett brev innehållande pennningar inliimnats till
postbehandling, skulle postmästaren med första post meddela

adresspostkontorets posunästare att viirdebrev var inneslutet i postsäcken.

För denna tjlinst plus utskrivande av ett inltimningsbevis fick avsiindaren

betala 1 öre silvermynt (som pos§niistaren fick behålla fiir egen del).

Den nlottagande postmästaren var s§ldig att genast återsända ett

erkåinnande om varje kartslut som han mottog, samt meddela om

medföljande viirdebrev utliimnats mot kxdtto. Meddelande av sådant slag

kallades advisbrev eller notifikations-zedell.

I de större stiiderna Wckes brevkartorna ffin 1708, och diirmed även

formuliiret till advisbreven pä dess baksida (även kallad ryggen).

KartsluteL Till varje postanstalt som fanns brev an såind& slrulle ett

"Såirdeles Bref-Pacquet göra§", ombindas med oskarvat segelgarn och

lackas med nrnt lack Pos&ontorcts egen sigillstiimpet anviindes. Dessa

brevpaket kallades kartsluu
Grovt hån lack som kunde skavas av, fick endast anvåindas tillsammans

med tjockt snöre, till säckar och söne paket"

UUnpå varje kartslut skulle med stora bokstiiver adresspostkontorets

narnn skrivas, och med små bokstiiver det avsålndande konto,ret§ nalnn.

Kartslut skulle liksom varje brev registrerais i protokollet.

Protokoltet var niirmast en avskrift av avsiinda brevkartor.

I en kunglig resolution 1660 skulle bäde ankommande och avgående brev

fiiras "i räkning",. som i sinom tid skulle inskickas till posWerkets chef ftir
avstifunning och kontroll, och ligga till gnrnd för rtikenskaperna-

Protokollet stannade alltid kvar på inliimningspostanstalten och kallades

även "Registraturet" eller "Protokoll-boken".

Före posts avgång skulle alla inlåimnade brev införas i protokollet med

angivande av vikt, portokostnad, fribrev, adressats narnn och NB för
rekommenderade brev. Även varje kartslut (brevpaket) skrevs in hiir.

Pä adressorten slarlle rekommenderade brev införas i ett siirskilt Foto-
koll, dlir de bevakades extr&
Enligt Schmedemans instnrktion för postrniistare skulle protokollet bestå

av te kolumner, 1:a för brevets vikt, 2:a lor brevets porto, även rek. och

3je fdr adressatens nalnn, även fribrev och postmästarens egen

korrespondens i tjiinsten.
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Det vore intressant att veta hur tidiga rekommenderade brev man kan
finna. Finns något brev från 1600-talet bevarat? Med vilken påteckning i
så fall?
Håir ovan ses ett brev från tidig 1700-ta1, och det iir omöjligt att bestiim-
ma exakt frän vilket år då brevet sakrar innehåll. Det iir 66s[ s1ämplat
med en bandeaustii.mpel som började anviindas 1708.
Om man beakur att end ast en sådan stiimpel iir kiind, och det avsiindes och
stämplades vid denna tid i Stockholm cirka 400 brev om dagen, eller
12.000 i månaden, eller 144.000 om året, så borde denna stiimpel i
rimlighetens namn vara ftirsliten efter några fu.
Om brevet innehål Ii t en bunt sedlar, vilket var det vanligaste i rekommen-
derade privatbrev, så har stiimpeln slagits mot ett mjukt underlag. Diirför
åir avtrycket inte helt tydligq men bokstäverna iir raka och distinkta i
förstoring, och stämpelns våinstra "hake" iir vass och fin.
Enförsiktig slutsats om åldern ilratt brevet avsändes omkring 1708-1710.
Portokostnaden för sträckan Stockholm-Wimmerby var 3 öre silverrrynt
per lod (13,3 gram). Viktangivelsen på brevet kan tydas till både 2 och3.
Karteringsnumret iir 7.
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RECOMMENDERAT brev, avsiint från Stockhohn, ankom Laholm
enligt baksidans påslrift den29 october l726.Portoför sträckan var 6 öre
silvermynt per lod. Befordringstid 6 dagar.
Inliimnaren fich betala postmiistarens "recognitionsavgift" med 1 öre,
vilket betydde attbrevethölls underuppsiktmed anteckningari protokoliet
och på brevkafian. Allt sedan 1692 v ar det förbjudet att "smyga in" peng-
ar i breven. Brevslcrivaren fick då stå sitt eget kast om brevet försvann.
Han måste visa innehållet för postrnästaren som slrev ut ett inlåim-
ningsbevis pä i brevet inneslutet belopp.
Möjligen åir den undre anteckningen på brevet, den tidens signum för att
brevets innehåIl vw öppet rekommenderar, senare kallat uppriikning.
Denmottagande posnnästaren begiirde av adressaten en liknande avgift
(1 öre), fiir nogsam hantering, aviseringen och kontrollen av att det
rekommenderade brevet verkligen nådde rätt mottagare.
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