
Förerädesvis för medlemmarna i
Slillskapet för Svensk Posthistorisk Dokumentarion.

Ingvarl-arsson,Box 1133, 14123 HLTDDINGE - Tel ostggt500,fax }gtgg362l

Förutom atr viima om brevhemligheten har målet alltid varit att snabbast möjligt
frambilra tillrätt mottagare, den försändelse som lämnats i postverkes vård.
De OBESTÅLLBARA breven har dock i alla tider vållat extraarbete för posten, oftast
beroende på au fel eller ofullständig adress angetrs på omslaget.

Endast två slag av försilndelser existerade före 1866 (dllposanvisningar infördes),
nilmligen vanliga och rekommenderade brev. Rekbreven vållade inte så slora besvilr, dels
var de inte sä många och dels höll man dem under uppsikt "hela vägen".

De vanliga breven dliremot som av olika anledningar inte avhämtats på postkontoren,
hopades med fuen till besvärande travar och bunar. En förlindring av detta förhållande
kom till stånd i och med införandet av brevutbåiring i de större sriiderna

Enligt en tryckt taxa (i postmuseum) för Karlskron a lSl2,informerades allmänheten:
"De, som ej strax efter posts ankomst avhiimta sina brev får dem utburna av brevbåirare,
vilka slrrlndsammeligen breven till räu adress fortskaffa }Iilrför äge brevbärare rätt att
fordra en ersättning av I skilling för vart brev, den s.k. "Brefbärare Skillingen".

Ieninstruktiondenlll2lgT3 utökadesbrevbäringeni desörreortemaoch lgg5 fanns
brevbiirare ansällda vid 86 posanstalter i landet.

Men alla brev hiuade lindit inte rätt motagarc. 1970 inrätades Kongl. General-
poststyrelsens Reklamationsbyråditallaobesällbaraförsåindelserskulle inlevereras efter
en lång "liggetid". Dåir öppnades de i niirvaro av en magistratsperson och en omfattande
adressÖkning började. Nrfånga brev kom till rätta på deua sätt och de som innehöll något
av vilrde registrerades och åtenilndes i rekommenderade konvolut.
Efter ytterligare ett antal år brilndes de brev som fortfarande bedömdes obestilltbara.

I den öljande redogörelsen behandlas endast OBESTÄI LBERA försiindelser (ej re-
klamationer av örkomna eller skadade), d.v.s. de som låg kvar och som ej kommit
adressaten tillhanda t{:lrredovisas olika hjälpmedel som ståimplar, etiketterochblanketter,
vilka alla anv2indes i syfte att finna försitndelsens rätte ägarc.

Eder Ingvar L.



N,INEHÅLI.:
a) Inri*es obestlitlbaraförsiindelser. "Öfwerblefne Bref', kort historik från 1600-

lT0Gtalen,sida3; användningenavordetRETOIJRfuenlT80-l880,sida4-5; rekla-

mationskontoret i Stockholm som öppnade alla obestllllbara försändelser och försökte

återsulla dem tillrEittavsändare, sida 6-7; RETUR-stlimplaroch NON RECLAME
som slogs vidPosteRestante, sida8-9; alla obeställbart- och reontiimplarsom använ-

des uanför Sockholm och Göteborg, får anses som ovanliga. Illtr visas stämplar ffin
Sundsvall, Västerås och Aspudden, sida l0-11; många olika sidosumplar dilr skiilet

till obeställbarheten angavs i texten, användes kring sekelskiftet, sida 12-13;

behandling av obestiillbar inrikes postånvisning med inliimningsbeviset bevarat, sida 14;

blankett n:r 25 (1896) återbetalning av imikes postanvisningsbelopp som ej kunnat

utbetalas till adressat, sida 15.

b) Uti*es obestlillbamfönhdelscr, stämplar sida 16; behandlingen av lösenbelagt

obeställbart brev som inkommit från utlandet, sida 17; de tvåspråkiga små etiketternas

anvanitning på obeställbara brev från utlandet, sida 18-19.

c) Inriks obestllllbam paket. Den ätt omständiga proceduren med förfrågan hos avsän-

daren om paketets vidare behandling, blurkea som användes åren 1872-1900, sida 20;

blankeu som användes åren 1900-1912, sida 21; "Nöjaktigt besked", berydelsen dlirav,

sida22.

d)Utikcsobestlillbampa&ea Blankeusomanvändesåren 1872-1900tillpaketinkomna
överHamburg, sida23; Blankettsomanvändesåren1900-1912tillpaketfränIondon,
sida 24; den engelska svarsblanketten till föregående paket, sida 25.

c) Arbetsgången efter 7912. ObestäIlbart inrikes pfsk-paket (i dera fall vägrat mot-

tagande) som insändes till reklamationskontoretförregisrering och behandling, sida26;

användning av "Adresskort till reurpaket" från 1914, sida 27; etikeu angående maga-

sinshyra ffin sjäte dagen, infördes 1923, men avskaffades 1934 dil dessa uppgifter an-

gavs som tryckt text på adresskortets baksidA sida 27.

f) Fönöndelser TILL atlandet som förblivit obestiillbara, sida 28; assuerat brev ti[
USA får ej befordras, sida 29; brev till Argentina som återsärts till avsiindaren p.g.a.

postflygplanets förolyckande, sida 29.

g) Reklamationskontore* etiketter (anviindes från c:a 1900) som fästespå försändel-
sernas fram- eller baksida, rtida och vita de mindre användes även till försluming av

öppnade brev, sida 30-31.



OBESTÄLLBARA BREV OCH PAKET
Påskrifter, stämplar, etiketter och blanketter.

Redan i 1686 och 1707 års postmästarinstruktion stadgas att"Öfwerblefne Bref'efteren

vecka skulle uppsättas på en "Öfwerblifrven Chara" och rap,porteras på en månadsräk-

ning till postkonoreti Stockholm.
"Quarliggiande Bref" som var årsgamla skulle vid årets slut packas i påsar eller kistor.

Efter yuerligare en tid skulle postmästaren i en magistratspersons närvaro öppna breven

ochantectnadem iensärskiltprrotokoll. Devärdelösabrevenrevs sönderocheldades upp,

medan angelltgna strifter och dokument ätersändes till ägaren om denne kunde spåras.

I början av l70Galet var alla'vrår och vinklar" på huvudpostkontoret i Stockholm

överfyllt av öveölivna ej avhämtade brev, @ grund av brisAnde underrättelse om

mottagrnas "hernvisterochboningar" ..."Postmästarenkan väl alltidej fåsånogabesked

till vem allabreven skall udo,rdras, särdeles i de större städema, &lrhan ej alltfolkkändE

ochsomejvorointagnaiadresskalendem.Ilanbörlikyägörasinflitanuforskademsom
brukadenodygdenanutrorrdraandrasbrev,demuppbrryfaellerundandölia" pådef afde
bli srafrade och beläggas med 8 daler SilÅnrernryns ärevördiga bÖter"-

En särställninmg inbg de obestållbara brev som vr ofrankerade eller ofullständigt

frank€rade. För dessa brev var postmästarcr redovisningsslryldig; lösenbelopper var

antecloatpådenu&ilngdabrevkuan-Fosunäswenskullevarasärskiltmånomardessa
brev blev inlösta Putoavgifterna skulle läggas i pos.tkassan-

Nedaaståade srycke tu hfuntatwPosnvdsende* Förordning,dateradden l0itui 1673.

Den sjåtte pwbenvbu att begreppet obestöllbuabrev fams rudredan fr.

gil t[ct €tctfr. €tDott eu ScfI ör [Öuttii r oc\ q{te.
öftucrbtcfrre l§rctiucn prt ett flllll$t sDoppcu rtrc ttpJattc/
itrri trtuoi 06 e n l§oftfÖutunltouc Dc iftÖtt flilDrg ortcr til Dclll

ätrfoirrnc }o[t, chärlcr, upfiinDa fil €amtttcrs.uouctl lrtD
firtt Cäntäiicr i Stocktrol*, ot f)on Dem snlor Dcrcd $Jlilr
rioOtl, rrlfttin§lou mfr Collationera'

Tit thet Siette. Sedan enWela örförbijl och alle
ö{werblefne Brefwen på ett awufi Papper tire upsattel
( =öfverblevwn clunan), slcal
ttwär och en Postförwaltare de ifrån andra orter til dem
anl<otrtte Post-Clwner, upsönda til Cawnereraren wid
Post-Contoiret i Stocl*tolm, at han detn emot deras Må-
nads - rölotin g ar ruå C o llat i o ne r a -



Användningen aY RETOUR
De belopp som i postkontorens räkenskaper avskrevs för oinlösta obeställbara brev ffin

utlandet, steg efter hand till "ansenliga summor'.
I en resolution den 13 april 1780 erinrades om om att många över Hamburg ankomna

brev hade blivit outlösta dll ägama antingen inte ville betala lösenportot eller helt enkelt
inte kunde anträffas. Efter 8 rlegar skulle brcven återsändas till llamburg. Därigenom
kunde poswerket återfä utlagt porto eller brevlön.

Från 1817 ändrades denna föreskrift till att liggetiden förlilngdes till 5 ä 6 veckor, och
ac de obeställbara utrikes breven skulle insändas till huvudpostkonoiet i Stockholm,
uppförda på en siinkild värdekarta

Beträffande de obeställbara brev från utlandet, "varå förskjuure skillingar fanns
antecknade", ändradesbestämmelsemai ettcirkulllr3ljan 1832. Liggetidenbestämdes
tillen månadffin ankomstdagenrälnat. Om sädanabrevkommitinöverYstadskullede
ätersändas till svenska postkommissariatet i Greifswal( och hade de inkommit från
Hamburg över "de danska statema", skulle de insändas till Stockholms postkontor.

Cfu:;/; _
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Bild 2. Brev avsdnt l6febr l824frånWarnås (1851 benånndGrythyuan) tillÄrbara
Dygderitatmgfrun BritaOlsdoner, arbetande i Borgmåster Åtu* G,årdÄng wanför
"öribro". Inneluället beslqiver håndelserna på herunagården inför fadems ptötstiga

fr,ånftlle och begravning. Undertecknat "Din Hulda rnoder intill Döden".
Brevet blev ryvärr behandlat som obestöllbart nud påslaiften,,Retow d Örebro,r.
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I första poststadgan utgiven den29 nov 1872, fanns åskilliga bestämmelser om be-

handlingen av obestllllbara örsändelser, bl.a. den "överblivna kartan" som skulle hilng-

as ut varje tisdag i postlokalens vestibul.

Vanliga brev, fribrev och brevkort, rek och ass som inte kunde beställas, skulle

ätersalndas till avgångsorten efter tvä månader, ditr de uppfördes pä en särskild ätergångs-

karta som även den visades för allmänheten på lämplig plas i postlokalen.

För brev med anteckningen ?oste Restante" utsträcktes liggetiden till ettkvartal.
Ofrankerade eller ofullständihgt frankerade ftlrsilndelser insändes till reklamations-

kontoret, ditr kvarvarande obeställbara brev öprpnades under betryggande konroll av

myndighespersoner. Om breven innehöll pengar, frimärken eller andra värdeföremäI,

utfilrdades kungörelse ue gfuiger i Post & Inrikes Tidningar.

Om efter tio år (1862 var tiden 5 år) ingen begåkt au utfä sådant brev, såldes värde-

föremålenpåauktion. Förtjtustenfrfurdennaförsäljningliksomi brevpåräffadekontan-

ter överfördes till postkassan. Värdelösa brev förstördes omedelbart.

B ild 3 . Redan wde lade brev fuile efiersöndas eller returncras lcostnad.sfritt , om de åter-

lfumadcs till posoerket i"orubbat skick".

Ovanståe ndc brev stdrnplat 2t 1 18f;0 , var från början frankerat som lolalbrev =5 öre.

Efiersfudningsorten b\vde riksporto =10 öre, vafir ett efrra1'öresfinärltc påsatts.

Påsbifien RETOUR berydde i dcua fall att brevet shtlle efiersöndas

Fvexsre JunrströRENTNcEN,
STOCKHOLM.
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Reklamationsk ontoret i S tockh ohrl sysslade framför allt med

a) ReHanatbner, d.v.s. efterforskning av anmillda saknade, och utredning av för-

hållanden lcring skadade försändelser, vem som varit vållande, skadeståndskrav i sam-

banddltrmed, mm.

b) Obestöltbaraförsändetser, d.v.s. försändelser som fanns men ej kunde delas ut till
avsedd moUagare. Orsaken därtill var oftast felaktig eller ofullständig adress.

För paket var den vanligaste orsaken att namn och adress angivits på en löst fästad

adresslapp etler st. flagga som losnat eller förkommit under posthanteringen.

Obeställbara försändelser inkom från hela landet till reklamationskonoret i Stockholm:

. Totalt därav.Ar antal ass, rex

1875 41.000 318

1890 70.412 242

1898 81286 4ffi
1904 253.465 1.120

Ej s:irskilt redovisade

8 156 52

därav däravposdörsk palrct

1.015 M
2.9s3 8U)

dilrav
postanv

188

850

I 19Ot års summa ingick 108.987 vanliga brev, 109.477 brevkort och 29276 korsband-

lrtrrnE:
AVSändafenS .l bo.r:rd: ..

.lndmeeportcoctolL'-

(foBilodehoa utlemnag tiil re36nd(rer etdc-ct cltot kyitto i vedct]aitlig onlning snmt

c ttt ot I t ti t nulr 0 eöciltetg återtttittlm do;

IrrtluninÅrr

Ilokommcndoras.

Åssuroros för

fnnclråller en till ftungL Genetatpostslgrulsens Rehtomalionshonlor tfisont obegtlllbar
inlionrrnen y6raleföNä.ndslsö, vilken i /orfottningsonlig ordrrilg liitrstädes öpPtrats i t:iirsnro lv:

Bitd4. Rek-KUVERTsom anv?lndes ffin 1899 förReturavsändaren. "Innehålleren till
Kungl. G:styrelsens Rekl:kontor såsom OBESTÄLLBAR inkommen värdeförsändelse,

vilken i förfanningsenlig ordning hilrstildes öppnats i nilrvaro av... (Försändelsen utlämnas

till avsärdaren snrlasl emot kyitro i vederbörlig ordning, samt mot inlämningsbevisets

äterställande".) 1906 kom de mörkbrunaP.S. kuverten (Bl. n:r 43 a-e i olikastorlekar).
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Bild 5. 20J0 1904. Obestdlbst brev som öppnats'av rekl:kontorctftr adressöbting
(Östa Storgautfams ej i Stocl:lulm), och åter tiltslwits nud pappersoblater. Stfunpet
52 nm Chordullt bnelaäll omw,äfrålsningssoldatersftrdlskelse tnder entågresa.

Bland samtliga öp,pnade obeställbara försärdelser återfanns:

1875

r890
1898

1901

nåsot av
vaiäe i

782 st

l.l 19 sr

2.138 st

6.873 st

reda
penningar

1,197:18

1,155:73

2,§82:5r

2982:86

antal äsarc
äterfuina

147 st

596 st
1.874 st

6.2U st

till dem åter-
ställdakr,onor

31:09

560:88
1,111:81

1,443:92
Angående de öwiga fönilndelserna som innehöll något av värde, dllr varken avsändare

eller mottagare kunde spåras, udilrdades i vurlig ordning kungörelse 3 gånger i provins-
blad eller Post & Inrikes Tidningar.

Av de som obestållbara till reklamationskonoret år 1904 inkomna vanliga breven ffin
hela landet, 105.043 st, som rnte innehöll något föremål av värde, ha under 1904 hela

68.698 kunnat fram- eller återställas till ätt mon^gare eller avsändare.

För postbefordran till utlandet hade under 1904 mouagis konband i stort antal, som

inte motsvarat givna begilnsningar med avseende pä vikt eller dimensioner och förden-
skull inte kunnat vidaebefordras.



RETOUR - RETUR, stämplar på inrikes brev

Bild 6. Brev sänt frän Halmstad 24.1 I 1883 till Goteborg. P.g.a toapphärdiga adress-

up,pgifter har brevet behandlas som obeställbart CrOteborgs ovala RETOLJR. (33 mm).

LINSFINNEN,I. & VÄFVEN.I AKTIEEOLAC
'rrrnoÄNGSHoLM

,/ä" &*oau ,/at"z

Bild 7. Norrköpings ovala stämpel RETUR. (28 mm) pä obestilllbart brev 215 1908.
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Bild8. Brev stitmplar Linköping 9.91891. Efter2månaderejavhämtatfrånPosteRes-

tantedisken ochstämplat. med dentvåradiga NON RECLAME EI trTERFRÅGAD

pä baksidan (undre raden 25 mm). Brevet avbockat pä framsidan som obeställbarE och

stämplat med Linköpings snra Retur-stärtpel (35 mm).



OBESTÄLLBART, sämplar på inrikes brev
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B ild g. Stockholms stora stäppel OBESTÄLLBART i oval ram (50 mm) 1. 1 1 1877.

Bitd 10. Brev Hn Almvik 1.9 1894 till Sundsvall. sämpel oggsrÅLLBART
iovalram (48mm). ÄvenSundsvalls RETOUR i rektangulärram. (30mm).
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BiU 11 . Obestållbart i gemena bokstäver använd 1894 i V/esterås. (33 mm).

Bildl2.Obestilllbartbrevstilmplat StockholmsänttillGöndalBrännhrrkaden18.1l
1919. Denna ovanliga typ av "Obeställbart" (34 mm.) blev troligen slagen i Aspudden.

l1



SIDOSTAMPLAR där anledningen till obestiillbarheten anges

Bild 13. Brevkort från Tyskland adresserat: Herrn Gerd o Knut Sockholm Sverige.

Sämpel INCONI\ru. (=okänd)iovalram (33 mm)användvidPosteRestantediskenvid

Stockholm l. Åven konuollexpeditionens gallerstitmpel RETUR. (61 mm). fu t900.
Illlnvisningsstilmpel Okiind; adress icke här anmäld. (till Sthlms adresskalender).

, rdresa okänd; fl.r;?'r'-å/'
tamma för- och tiiinamn.

-o-fa.4alzz

u-Gffi;nårnrlrr
adress obeettrtlbtr'

Bitdt4a. Ståmpel slagenavbrevbärar. exp.i Sthlm adressokånd;fleramedsamma

för- och tilInamn (50 mm). 14 b. StiInpel med ram använd i Malmö Utan titel eller
närmare adess obestilllbar. (43 mm). Båda tillsammans medRETUR, omkring 191 1.

t2
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GOTEDONG

Bild lS.Alltmer bö,rjade man gä ifrån benämningen RETUR, och isUlllet stämplades

obeställbaraföniindelsermedÅTER (32mm.) i enradolikaudöranden.Ilärsesockså

den nyabenitmningen OTILLRÅCKLIG ADRE§S. (57 mm.) slagen i Gbg. 1915.

=Em
Bild 16 a. Olika returstamptar slogs pä vägrade eller outlösta postförskott Denna 1916.

B ild I 6 b.Ex.. pä wåspråkig stämpel på brev från utlandet, 19 19 Se även etikeuer sida 1 8.

13



Obeställbar inrikes postanvisning
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Angående behandling av obestållbar postanvisning fanns ffin införandet 1866 ingen
föreslaifr Det dröjde ända rill 1874 innan Gp.styrelsen "på förekommen anledning" an-
såg sig bö,ra föreskriva aru "om postanvisning ej utkvitterats inom 14 dagar (1g92 30
dagar), skall posanvisningen återsändas till avsändningspostanstalten.
Antalet obeställbara postanvisningar var från början obetydligt och redovisas av
reklamationskontorer åren 1875 =0, 1887 =10, 1888 =10, l8g9 =13, lg90 endast g.

t4



Anmälan rörande inrikes postanvisningsbelopp,
som ej kunnat inom stadgad giltighetstid utbetalas till adnssat

och fördenskull brir återbetalas till afs?indaren.

(Postaavisai.gsreglemeutet § {0.)

Eospostkootoreti..................,.....................-
rnmiilgs harigenom, a.tt beloppet af eo derifråo expedierad,

med l6paude konfraboksnummer ........*.---.-. fdrsedd postanvisning,

hit antommen den ...-.-.-.---.---. __..-- 190..-..-.,

.lydande. å-::.::=;::i: lsonor.._-- öre,

adresseracl till
i"kä-l§rnict EI;d;.*t"" utbetalas inom giltighetstialeus utgåos,

e!.äf: .--.---..-.....-.-----*----.

sa,mt att uämtrda aavisning emellerticl icke fluaes i behåll eller kan

tillrfftaskafas.

Yeitaböride lnettieEEBE uiterskift.

tu;ld *t 25.
(Xov@hd ue3.)

Bitd lT på sida 14. ltär ses en pa till Enkan Anna Petterson i Tranås, sänd den 5/6 1888

med "Amerika-pengar" frän Inman Liniens agent i GOteborg. E;ftil 2 veckor åters&des

pa:en som obeställbar till Göteborg, dilr agenten John Odell återfick inbetalade 2&- mot

kvicens på anvisningens baksida samt mot avEmnandet av inlämningsbeviset i original.

Bild 18- Beviset ses ovan t.v. ftlst vid postanvisningen med postkontorc§ postoblal

Postanvisningarnas antal ökade från 1890: 573.976 sL, till 1896:1,766383 st dll c:a

30 milj. sändes perpost Ar*aletobestöllbarapoxarlisningar vu 1896 endast 159 sr

Bild lg.Devanligasteskälen tillrite rbetalning a,t pa-belopp var att giltighetstiden utgåf

eller ac anvisningen ftlrkommil En s0or mängd sådana ärenden laävde att en ny blankeu

kom tilL Anmåtan rörande inrikes postanvisningsbelopp' som ej kunnatutbetalas-

Bl. nr 25, storlek l42xl47 mm. (Novemb€r 1896)' vir papper.
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Stiimplar på Obestätlbara brev FRÅN UTLANDET.

BildzO. 3.8 1870 Obeställbart brev från Danmadr till Uddevalla-

Denna sämpel RETOT R (33 mm), började användas i Göteborg den 1.6 1870.

o&e ofur-"" "z
Bild 21. 16.6 1893 Obeställbart brev från Oeydhamsen i Tysktand. Sockholms sora
stämpel OBESTÅLLBART Olå50x9 mm,jämförbild 9) och RETUR (31 mm).

16



Ltisenbelagt obeställbart brev från utlandet

:

i
1

B ild22 - II:lr visas ett ovanligt förfarande med ett lösenbelagt (4 öre) obestilllbart brev från

Köpenhamn,silnt den 1.11 1890till PosteRestanteGöteborgdilrdetankstänryl.all.
Efter wä månader den 6/1 1 89 1, stllmplatNON RECLAME 139x6 mm) =ej efterfrägad
ochRETUR (Obs!62mm),samtåtersänttillDanmarköveruwilxlingsp:ansalteniGbg.

I cirkulär 24R 1878 kan läsas om deua förfarande: "Medfölja lösenbelagda försändelser

tilluwexlingsp:anst.,hvilkaäomedomakuleradeportomitrken förseddabördeupptagas
till siu sammanlagda värde i avsedd kolumn i det medföljande reversalel Postanstalt
erhåller d/l ersättrring för det åsatta portovärdel Dessa omakulerade portomäken bör av
urviixlingspostanstalten afstämplas". ( S tämplades dår i detta fall den T j an. l S9 l .)
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De små ETIKETTERNA som användqt
på obeståIlbara brev från utlandet.

Bild23. Imas ISSTtryctresmedwarttextdesmågummeradeetiketterna 3galnconnu.
okänd" 39b Psrtil Afrest 39c IXc€då Afliden- 39d Refus6. vägrad. 39e Non recram6.
Ej efterfrägad- 39f Adresse inexac&. Adressen orilrig-
Yuerligreetiketterkom 1900, 39glXm6nage.Flyuat,och 39h Adresseinsuffssante.
Adressen ofu llstilndig.

Den grönaramens b,redd va från början 23 mm,men minskades efter hand till2l mm,
och i senae tryck till20 mm, då även perforeringen giordes glesare. Från l90l var bäde
text och ram i wart ryck

Dessa wåspråkigaetikeuer skulle anvärdas av utyitxlingsp:anst, och ftlstas endastpå
obeställbara fönändelser inkomna från utlandet, dock ej Norge eller Danmark-
Avden tryclraExtenframgicktydligtsldlettillobeställbartreten,ochdenrätraanvändning-

en av etikeEen var afi den fistes på baksidan av brev och Eå adressidan av brevkort
l8



BiA 24. 275 1895 Obeställbart lösenbelagt brev från Amerika Luleås stämpel RETUR
(30 mm) samt etiketten 39a "Inconnu. Okärd" som började använrtqs 1887-

Bild,25.164 1905. ObeställbartBk frånSpanien. SthlmslillastämpelOBESTÄLLBART
(48x8 mm), rekl:kontorets RETUR (61 mm) samt etiketten 39g "D6m6nage. Flyttat"
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OBESTALLBARA PAKET, blanketter för "nöjaktigt besked" 1872-1912.

I fråga om obesällbara försändelsers behandling, har genom åren slaivits långa detalje-

rade bestämmelser, och särskild vad gällt OBESTI{LLABARA PAKET.

Den mestarbeslaävande bestämmelsen kom till i Kungl. brev den l?ll l&7z,d[avsän-

daren genom postverkets försorg skulle underrättas om att ec paket blivit obeställbart.

Dettagjordes 1872-1900viaden interna Meddelande -blanketten nedan,och förfaran-

detkallades "obeställbarhetsanmälan". Åren l90G 1912 användes Bl. n:r 341, se bild 27.

Avsärdaren meddelade genom postmästaren, som slnev hans önskemål pä baksidan

(s.lc nöjaktigt besked) beträffande det obeställbara paketes vidare behandling.

Bild 26. MEDDELANDE, intern onumrerad blankett använd åren 1872-1900, ffin
Hernösand till postmästaren Göteborg -filial den 12 okr 1887. Texten lyder: 'Eu den 23

aug. från Eder afsändt posförskouspaket Nr 45&4, adresseradt till O.P. Johansson å

belopp 5 kronor 40 öre, hr förblifvit obestllllbart emedan adressaten icke infunnit sig.

Med anledning häraf torden I benäget tillspörja ifrågavarande pakes afsilndarc E.

Harbeck, sarnt derefter härå hit meddel4 hunr med paketet bö,r förfaras".

Från postnråstare E. Gisslön kom dct nöjakiga beskedet:

"Afsändarenanhåller attftrsåndelsenånyo aviseras, samt ompaketet åttadagar derefter

ej blifvit inlöst, detsamttu då retwneras". Ankom Hernösand 23 nov 1887.
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Anmälan rörande vid svensk postanstalt inlemnadt paket,

som blifvit obeställbart.

Tlll Portanotalt rr, %"%rA 7
.flitt ii I'oetanetglten tlen 4 /V.* ?inlomnarlt.

,p .'ql a-.å-d7 a,4 g*-,ea< Z-4, *-;
a<lressersdt paLet, Ibrmrlt merl inlomningsnummor !Y2, , asen+e+clll

Öfvcrlemuas till ofvannlmnrla potetr ufatrndare,

............. .. .....-. ,. ., uetl uamo<lan ott ll omstöoude sida

mcddela, huru med ifrlgavaraude paret bör fUrhållns, anmt ott dereftor rrit

Iterrtllla denua handling.

(f..l.rl,or&i.

Biddz7. Intern blankett n:r 341, urvänd mellan åren 1900-1912.
Anmälan rörande vid svensk postanstalt inlemnadt paket, som blivit obeståltbart.
Textenlyde,r: "TillPostanstalten Sockholm 7. Ettden4 jan. inlemnadttillKarlsorpoch
Folkskol. Herr A. Johansson adresseradt paket, försedt med inl.n:r 882, har icke kunnat
beställas, enär Adressaten här är okånd." Öfverlämnas till ofvannämnda pakes
afsålndare, med anmodan ar å omstående sida meddela, huru med ifrågayanmde paket bör
förhållas, samt att derefter hit återställa denna handling.
Det nöjakiga beskedetfrån avsturdaren på blankcuens bal<sida löd:
"ÖTverfiruugodhetsfutltomstående pakettillFotkkolkirarenA.Björlugren,Kuktorp".
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Nöjaktigt besked, bcsdelsen dårav.
I fräga om OBESTÄLLBART PAKET anses såsom nöjabigt besked avsändarens

begäran, l) att paketet omedelbart årcnandes till honom. 2) ar paketet tillställes annan

adressat pä samma adressort eller eftersilndes till annan ort för att tillstllllas antingen den

ursprungliga adressaten eller annan peson. 3) ac paketet om det är belagt med
postfönkott, utlllmnas till den ursprunglige afuessaten eller annan person utan pf eller mot
lägre pf ät det ursprungliga begärda. 4) avsändarens förklarande att han avstår paketet,

dock måste avsilndaren i såfall betalapåpaketetvilande obealdapostavgifter, i den mån

dessa inte t&ks genom de medel, som inflyagenom pakeres örsäljning.
I ffiga om paket till och från utlandet anses också såsom fijabigt besked avsändarens

begäran, 5) attadressaten än en gång måtte unden'åttas om paketets ankomst, eller 6) att
palcetet på avsändarens risk måtte försäjas, samt 7) avsändarens godkännande an han

önskar betala vilande urllavgifter och öwiga icke postala avgifter. I sistnämnda fall
udllrdar utvilxlingspostanstalrfrankosedcl, som översändes med förfrågan till paketets

adresspostansult- Sedan adresspostanstalt avsilnt anmälan om pakets obeställbarhet och
från avsändaren erhållit nöjabigt besked hur med paketet skell f§dar2s "lilnder deua

besked ensamt till efterrättelse".

Avsändre av paktt rtil llrdandettrrlurrde ffin 1891 bifoga en avi-etikeu som föreslrev
paketeB behandling vid obestållHret uomlands. Denna gummerade e&er fästes både
pä adre.sskuet och väl synligt på gaketets omslag. Pä etikeuen fanns plas ör slaifrligt
meddelande ss: Återstäles till avsärdaren, Tillställes annan adressat, m.fl.
Beräffande inrikes paket var det inte möjligt ör avsändren att omdirigera obesUllbaa
paket förrän 1912, ö det bestäm des au.ftrfrågan rrcd röjalaigt besked mts längre skul-
lg §ändaq till avsändaren, utan en särskild ruta med dessa uppgifter tryckt€s på de nya
adresskortens framsida Se nedan.

\§
N

Obs.! Adresskortets baksida

Pakctet bör, i hirrrlelsc af obestnlb)

het, ..........-............

(Afsrlndarcns unrlcrskritl.)

Bild 28. Pi l9l2 ån adresskort infördes denna ruta, dllr avsändaren kunde fylla i sitt
önslcemä om paketets behandling videv. obeställbarher Päbaksidan stodtryckti fetstil:
Paketåtersåndesutanavs.hörande,och erbjudesavs. moterläggandeavreturporto.
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6rn0d0n rdressoto r -. . *z-' - - a.rZ"å"--å*-

4r,*dr4#--:

Metl rnlodning httraf får prketoxpetlitionen nnh0lln, -n 
@4'-pot-

-.A"ae- -_ behngnde rf ifr[gnvnrnnilo pakets nfsltndrre,

inhemte och, med [torslndande nf det till poketet

hornnds httrhoa fogade ndreeabrel', hit meddelq hurn med pakeht bor fbrfums.

lrörrno postriöhhre pnkoraxiicdrtio a-aer-:$.4å- i8 *v-
L

Obeställbart paket från Wien, som inkommit över Hamburg.

Bild29. MEDDELANDE från Hernösand till }lamburg Post Amt 2, den 9 maj 1889

beräffande eu ej utlöst paket, med förfrågan t'rll avsändaren i Wien, hur man med pahetet

borde förfara Denna blanke[ anvålndes 1872-1900 vid tvlalmö paketexpediton.
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Bild 30. AnmåIan rörande från uttandet afsånt paket, som blivit obestiillbarl
Blankecnr342 anvätdes av alliap:ansl:rfrån 1900. Dennaärsänd från Ekstrr 2819 L90/.

och gäller er gaket från London. Ank. Göteborg Paket 30D. Sfitd till G.P.O. London

1/10 1904. Som skäl för obeställbartreten har angeus: Adressaten afrest till okånd orl
24



Regiaterod Nc.Recist€rod Nc. t tt.lr.U.
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TOE PÅRCEL nildressed t"--fu
LE COLIS POST,\L ailrcssd ir

oI rvhich the despetch uote is enr:lose4 'chorrld b€

f- a"it ci-joint lo bulletiu il'exPdtliiio+ doit €b'e

{rl) usaitr preser^ted to the
" repidsentd au destir

(ö) rcturrrcd to
rtuvoye {r )

(e sendcr,
spdditeur,

obeställbart paket från London, §om inkommit över Göteborg.

Bild 3 I . Svarsblankeu i folioformat från General Post Office i London på förhågan från

Eksjö postanstalr "huru med vidstående paket bör förhållas". (se sid 24) Svaret är tecknat

på baksidan, ay utväxlingsposumstalten i Göteborg den I l/10 1904 och lyder:
; Enligt bilaga härtill bör paketet i fråga eften:tndas till FrÖk. Märta Nordenskjöld J-und"
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Bild 32. [IIlr visas a$etsgången hur ett obesEillbart paket silnts i retur, efter de nya
bestilmmelsernasomtr'åddeilaaft1912. Paketsomej kunnatbestlllas,ellersomidettå
fall vägrats, sändes efter liggetidens slut omedelbart in tilt reklamationskontoret för vida-
re befordran till Helsingborg. Objekt 33-3 något avklippta i vänsterkant

Bild33. Överstpåsida27. "Adresskort til returpaket" Bl.n:r 87(1914)skrevsut
iFinspong. Setextenpå adresskortet "Lösenbeloppatrerläggzsavavsändaren 90öre."
"Vidutlilmnandetskallpaketetfrimärkas förlösenbeloppetochfrimilrkenamakuleras."
På objekt 33 skymtar upptill den ffiantiga regisreringssämpel (34x52 mm) som an-

vändes vidreklamationskontoreB Byrå w, förnumrering av ärenden.
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Bild 34.Etikec ang. MAGASINSHYRA för återkommet obeställbart paket, infördes

1923 men avskaffades 1934, sedan nödiga uppgifter tryckts pä adlesskorteB baksida

Etikeuen (30x45 mm.) var till fllrgen mörlsöd och texten därpå löd: "FÖr återkommet

paket, som icke avhämEs senast på sjätre dagen efter ankomsten, utgår magasinshyra".
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Försändelser TILL UTLANDET som förblivit obeställbara.

Bild 35. Brev till Yokohama stämplu 17.6 lW7, eftersänt 7 gånger i Japan. Stitmpel

INCOI§I\ru =Okänd,och REBUTS den internationellabenålmningenförobesällbarl

8ild36. Obesällbartryclsak tillUSA, medpekande hand "RETURN TO WRITER".
28
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Bild 37. Assureratbrev till USA ll.ll1922, som av PLK 220 behandlats 56m 6fosställ-

barr Påslaifu "Retur avs- Assr till U§A får ej befordras". (Så torde det vara iin idag).

Rek;

Par avion
'Lottport

Bu6nos Aj.res
Åter tlII avsändaren
Försändelsen har skadals undcr ba-
fordran ,tred ett llygplatr, som n{tten
tlll den 29 augustl lg,l4 lörolyckatc
på svenskt omrÄde.

POSTKONTONET ST(rc(TloLN I AVO. UTR.

Bild 38. Brev till Buenos Aires 1944, obeställbartp.g.a- posflygplanets förolyckande.
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Bild 39 . Vit eftett (22x28 mm) gummerad och perforerad, som fästes pä v?igrade inrikes
fOrsanOelser, vanligast på vägrat mottagande av poströnkor- (Från ca 1900).

Bild40. Rmaetikett (88x62mm) somanvändesavbrwbärarexpeditioneni Stockholm.

Ofrankerad eller ofullständigt adresserad försändelse rehmrerades till avsärdaren som

obeståIlbc. Om brevet sålndes pånyrkrävdes ny frankering. (Från ca 1900).

Bild,41. Rosa etikett (63x120 mm) som fästes pä baksidan av obestllllbara brev, dltr
reklamationskontoret manade arfutdare att ange namn och adress på brcvet (1903).
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Öppna lcke försändelsen med mindre
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sedd för Ederl Återlämna den i motsatt

fall snarast till postverketl

Slh:s d, bl. 13.
lo,ffn ex. nov. ?4

24 22ffi

Bild4245. Etiketter. DeöweanvändesavRekl&.förtillslutningav öppnadebrev,från

åren 1908 och 1913, helt gummerade och perforerade. De nedre gummerade c:a 6 mm i
vänster kant (avrivbara) frän 1920-71. Obs, etikesen i mitten rycktes i 50.000 ex.
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rwÅnscÅrer
Bild 46. Adresskort till paket avsänt rill Norge, med 90 öres porro. Avgått ffin stock-
holm den lUl och ankom Kristianiaposte Restante den l4l1 l9lg.
Reurneratmednytt9oöresportoden 16ll frånKristianiavaråteri Sockholm 19/1 19Ig.
Av svenska exempel som vi se$ tidigare, betalade arändaren alltid returportot vid
paketets återkomst. Nu iirfråganvemsombetaladereturportotinorskafrimiirkeniOslo?
a) Returportot betålt av mouagarcn eller annan privatperson, med avsikt att få paketet
renrmerat på snabbast möjliga säl
b) Paketet var silnt med bifogande av "Förkortad liggetid". I detta fall endest z d^gar.
c) Avsålndaren siinde genom förmedling av inlämningsposanstalten Bl.n:r 131 "Fram-
ställning om återtagande". Koshad lika med ett rekbrev av första viktklassen.
d) Reurporot betalat av postkonloret i Kristiania som via eE reversal riiknade med att få
tillbaka utlagd portokostnad i efterhand. Eller awlikning genom urvåtxlingsposranstalren.
Ingen stilrnpel finns som visar att paketet returnerats på vanligt siltt, genom norska
reklamationskon toret.

Vem av våra inEesserade läsare kan bidraga med en lösning?
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