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Riksbrev 

Datum 
1:a VK 
1,25 lod 

2:a VK 
2,5 lod 

3:e VK 
3,75 lod 

4:e VK 
5 lod 

5:e VK 
6,25 lod Tyngre brev 

01.07.1855 – 30.06.1858 4 skilling 8 skilling 12 skilling 16 skilling 20 skilling + 4 sk för varje 1 ¼ lod, maxvikten var 48 lod 
01.07.1858 – 31.12.1862 12 öre 24 öre 36 öre 48 öre 60 öre + 12 öre för varje 1 ¼ lod, maxvikten var 48 lod 

1 lod = 13,3 gram vilket gör 1 ¼ lod = 16,6 gram 

Datum 
1:a VK 
4 ort 

2:a VK 
7 ort 

3:e VK 
10 ort 4:e VK 5:e VK Tyngre brev 

 
Brev i 3:e VK (12+24 öre) 6.12.1870 

01.01.1863 – 31.12.1872 12 öre 24 öre 36 öre 48 öre 60 öre + 12 öre för varje viktklass 

1 ort = 4,25 gram vilket gör 4 ort = 17 gram 
 
Brev i tyngre viktklasser har notering om detta ”2” eller ”3” o.s.v. 

 

Datum 
1:a VK 
4 ort 

2:a VK 
25 ort 

3:e VK 
50 ort 

4:e VK 
 

01.01.1873 – 31.12.1879 12 öre 24 öre 36 öre 48 öre 

1 ort = 4,25 gram vilket gör 4 ort = 17 gram 

      

VK = viktklass 

Portot som varit 12 öre sedan 1.7.1858 ändrades 1885 till 10 öre  
därmed utgavs Sveriges första frimärke med porträtt (Oscar II) 

 

Datum 
1:a VK 
15 gram 

2:a VK 
125 gram 

3:e VK 
250 gram 

01.01.1880 – 31.12.1884 12 öre 24 öre 36 öre 
01.01.1885 – 30.06.1905 10 öre 20 öre 30 öre 

 

Datum 
1:a VK 
20 gram 

2:a VK 
125 gram 

3:e VK 
250 gram 

4:e VK 
500 gram 

01.07.1905 – 31.05.1918 10 öre 20 öre 30 öre  
01.06.1918 – 30.06.1919 12 öre 25 öre 35 öre  
01.07.1919 – 30.06.1920 15 öre 30 öre 45 öre 60 öre 
01.07.1920 – 30.09.1922 20 öre 40 öre 60 öre 80 öre 
01.10.1922 – 31.03.1942 15 öre 35 öre 45 öre 60 öre 

 

Datum 
1:a VK 
20 gram 

2:a VK 
125 gram 

3:e VK 
500 gram 

4:e VK 
1000 gram 

 

01.04.1942 – 31.05.1951 20 öre 40 öre 60 öre  
01.06.1951 – 31.05.1952 25 öre 45 öre 65 öre  
01.06.1952 – 31.05.1957 25 öre 50 öre 75 öre 100 öre 
01.06.1957 – 30.06.1962 30 öre 50 öre 75 öre 120 öre 
01.07.1962 – 30.06.1964 35 öre 70 öre 105 öre 150 öre 
01.07.1964 – 30.06.1965 40 öre 80 öre 120 öre 200 öre 
01.07.1965 – 31.12.1966 40 öre 80 öre 150 öre 230 öre 
01.01.1967 – 28.02.1969 45 öre 90 öre 180 öre 270 öre 



Lokalbrev 

Ofta utan ortsnamn eller ”Här” istället för ortsnamn 

 

3 öre betaldes dessutom i utbäringsavgift till brevbäraren. Denna avgift betaldes oftast kontant av mottagaren vid utdelningen till brevbäraren, men 

ibland av avsändaren i form av att man frankerade brevet med två märken. 

Datum 
1:a VK 
12 ort 

01.01.1863 – 31.12.1879 3 öre 

1 ort = 4,25 gram, 12 ort = 51 gram 
 

Datum 
1:a VK 
50 gram 

01.01.1880 – 31.12.1882 3 öre 
01.01.1883 – 31.12.1884 6 öre 

 

 
Brev med 2x3 öre (F-Nr 14A) 

För betald utbäringsavgift 

 
Lokalbrev inom Stockholm frankerat 
med 3 öre, mottagaren fick betala 

3 öre till brevbäraren 
 

Datum 
1:a VK 
15 gram 

2:a VK 
125 gram 

3:e VK 
250 gram 

01.01.1885 – 30.09.1907 5 öre 10 öre 15 öre 

 
 

Datum 
1:a VK 
20 gram 

2:a VK 
125 gram 

3:e VK 
250 gram 

01.10.1907 – 31.05.1918 5 öre 10 öre 15 öre 
 

 
 

Datum 
1:a VK 
20 gram 

2:a VK 
125 gram 

3:e VK 
250 gram 

4:e VK 
500 gram 

 

01.06.1918 – 30.06.1919 7 öre 15 öre 20 öre   
01.07.1919 – 30.06.1920 10 öre 20 öre 30 öre 40 öre  
01.07.1920 – 30.09.1922 20 öre 40 öre 60 öre 80 öre Lokalporto fanns ej = samma som för riksbrev 
01.10.1922 – 30.06.1944 10 öre 20 öre 30 öre 40 öre  

 

Datum 
1:a VK 
20 gram 

2:a VK 
125 gram 

3:e VK 
500 gram 

01.07.1944 – 31.05.1951 15 öre 30 öre 45 öre 

Lokalportot upphörde 01.06.1951, här efter samma porto som för riksbrev 

 

På lokala försändelser kunde man även begära tilläggstjänster som rekommendation, assurans och postförskott 

 

Datum 
1:a VK 
4 lod 

 
Brev frankerat med det svarta lokalmärket. 

Dessa användes uteslutande i Stockholm och 
är oftast stämplade med stjärnstämpel samt 

utbäringsstämpel på baksidan. 

 
Brev frankerat med det bruna lokalmärket vilket 

användes i flera städer och finns således med olika 
stämplar. 

01.07.1855 – 30.06.1858 1 skilling 
01.07.1858 – 31.12.1862 
 
 
 
1 lod = 13,3 gram 
4 lod = 53,2 gram 

3  öre 



Brevkort och Vykort 

När det blev möjligt att skicka brevkort (brefkort) i Sverige den 1 januari 1872 var portot det samma som för ett vanligt brev 12 öre, detta 

porto gällde även till Danmark och Norge. Portot sänktes redan ett år senare 01.01.1873 till 10 öre och sedan 01.01.1877 till 6 öre. På 

grund av det i början höga portot skickades få brevkort men antalet ökade i takt med att portot blev lägre. 

Kortens format var först 122 x 87 mm men ändrades 1879 till det internationella formatet 140 x 90 mm. Ursprungligen fick man endast 

skriva adressen på adressidan, medan den av postverket otryckta sidan var avsedd för meddelande. Det var dock inte tillåtet att klistra 

fast någonting som t.ex. fotografier, sådana kort taxerades som brev. 

Innan 1877 var det endast tillåtet att använda de av posten tryckta brevkorten, men den 1 januari 1877 blev det tillåtet med privatgjorda 

brevkort förutsatt att dessa hade samma mått och text/tryck på baksidan som postverkets. Dessa privatgjorda kort frankerades med 

vanliga frimärken. 

1887 började man i Sverige att tillverka vykort, första statsmotivet är från Uppsala poststämplat i januari 1887. På dessa tidiga vykort såg 

adressidan ut på samma sätt som på brevkorten medan framsidan/bildsidan var delad så att meddelande kunde skrivas under bilden. 

Vykortet hade sin storhetstid i början av 1900-talet med toppnoteringarna 1903 och 1904 då 43 miljoner vykort skickades per år. Även 

högtidskort som påsk, jul, nyår och födelsedagskort blev väldigt populära. 

Med åren blev bilderna allt större vilket resulterade i att man delade adressidan, halva till adressen och halva till meddelande. Denna typ 

av kort börjande tillverkas av Hartmann i Tyskland 1901 och blev godkända i Sverige 1904. Denna typ av kort kallas för delade kort. 

Delade kort som användes innan 1904 taxerades som brev. Dessa blev under åren 1901-1903 lösenbelagda med 10 öre för dubbelt 

felande porto. 

Datum Riksporto Lokalporto 

 
Brefkort utgivet av postverket med tryckt 
valörstämpel 6 öre, poststämplat 1882 

Första brefkortet utgavs 01.01.1872 

01.01.1872 – 31.12.1872 12 öre  
01.01.1873 – 31.12.1876 10 öre 6 öre 
01.01.1877 – 31.12.1884 6 öre  
01.01.1885 – 31.05.1918 5 öre  
01.06.1918 – 30.06.1919 7 öre  
01.07.1919 – 31.03.1948 10 öre  
01.04.1948 – 31.05.1951 15 öre  
01.06.1951 – 30.06.1962 20 öre  
01.07.1962 – 30.06.1964 25 öre  
01.07.1964 – 31.12.1966 30 öre  
01.01.1967 – 28.02.1969 35 öre  

Endast under tiden 01.01.1873 – 31.12.1876 fanns reducerat porto för lokala brevkort 

Det var även möjligt att begära tilläggstjänster på brevkort som rekommendation, postförskott, expressutdelning och luftpost. 

 

Delat kort  
 

1 januari 1873 infördes även dubbla brevkort. Dessa bestod av två brevkort sammanhängande, det bakre var avsett som svarskort. Det främre kortet 
var markerat med t.ex. ”Med betalt svar” och det bakre med t.ex. ”Svar”. Man använder ibland även namnen ”frågedel” och ”svarsdel” och de användes 
ofta när t.ex. någon ville erhålla en offert från en firma. Från den 1 december 1899 fick avsändaren lov att skriva sitt namn och adress på svarsdelen. 
De fanns till början av 1970-talet. 

  
Frågedel                                                                 Svarsdel 

 

 

 



Trycksaker och Korsband 

Datum 1:a VK Tyngre försändelser  

 
2 öres trycksakskuvert 1891 
tilläggsfrankerat med 2 öre 

 
 

1 ort = 4,25 gram 

 

 
Trycksak 1888 frankerad med 

4 öres tjänstefrimärke 
”Tredjeståndsvikning” 

01.09.1864 – 08.10.1865 12 öre för 10 ort + 12 öre för varje 10 ort 
09.10.1865 – 31.12.1872 6 öre för 8 ort + 6 öre för varje 8 ort 
01.01.1873 – 31.12.1876 6 öre för 12 ort + 6 öre för varje 12 ort 
01.01.1877 – 31.12.1879 3 öre för 10 ort + 3 öre för varje 10 ort 
01.01.1880 – 30.06.1919 4 öre för 50 gram + 4 öre för varje 50 gram 
01.07.1919 – 31.03.1948 5 öre för 100 gram + 5 öre för varje 100 gram 
01.04.1948 – 31.05.1952 10 öre för 100 gram + 10 öre för varje 100 gram 
01.06.1952 – 31.05.1957 10 öre för 50 gram + 10 öre för varje 50 gram 
01.06.1957 – 30.06.1962 15 öre för 100 gram + 15 öre för varje 100 gram 
01.07.1962 – 31.12.1963 20 öre för 100 gram + 20 öre för varje 100 gram 
01.01.1964 – 31.12.1966 25 öre för 100 gram + 25 öre för varje 100 gram 
01.01.1967 – 28.12.1969 30 öre för 100 gram + 30 öre för varje 100 gram 
01.03.1969 – 30.09.1970 35 öre för 100 gram + 35 öre för varje 100 gram 

Fr.o.m. 01.10.1970 fanns porto för trycksaker skickade både som A- och B-post. 

Inrikes trycksaksporto upphörde 31.05.1981, men fanns kvar som utrikes porto. 

Särskilt porto fanns för följande trycksaker och korsband 

Tidningskorsband 01.01.1877 – 31.12.1879 1 öre för varje 10 ort dock minst 3 öre 

 01.01.1880 – 31.12.1883 4 öre för 100 gram + 2 öre för varje 50 gram 
 01.01.1884 – 30.06.1919 4 öre för 100 gram + 1 öre för varje 50 gram 
Varuprov 01.01.1880 – 30.06.1919 8 öre 
 01.07.1919 – 30.06.1920 6 öre för 200 gram 
Affärshandlingar 01.01.1880 – 31.12.1885 12 öre 
 01.01.1886 – 30.06.1919 10 öre 
 01.07.1919 – 30.06.1920 10 öre för 300 gram 

1 ort = 4,25 gram vilket gör 10 ort = 42,5 gram 

 
Tidningskorsband (banderoll) med postförskott 1915 

Frankerad med 26 öre sammansatt av 
10 öre i postförskottsavgift och 16 öre för korsbandet 

vilket innebär att tidningen/tidningarna vägde 700 gram  

Vad är en trycksak? 
En trycksak är som det låter en tryckt försändelse. 
All text måste vara förtryckt förutom adressen. 
Vanliga exempel är en prislista eller ett julkort. 
Om trycksaken lades i ett kuvert fick detta ej förslutas. 

 

Lokala trycksaker och korsband 

Datum 1:a VK Tyngre försändelser 

01.07.1891 – 30.06.1919 2 öre för 50 gram + 2 öre för varje 50 gram 
01.07.1919 – 30.06.1920 3 öre för 100 gram + 3 öre för varje 100 gram 

30.06.1920 var sista dagen det fanns lägre porto för lokala trycksaker och korsband 

Tillägg för rekommendation och postförskott var samma som för brev, se tillägg i senare tabeller. 

 
Skickat 30.06.1920 d.v.s. sista dagen 

för lokala trycksaker och korsband  
Lokalt korsband 1885 innan lokaltaxan fanns och därför enligt rikstaxan 



Rekommendation 

Samma tillägg för alla typer av försändelser, brev, kort, trycksaker, riks som lokala. Först användes beteckningen Rekommenderas, sedan stämplar 

”WÄRDE” eller ”R” och 1895 började man använda etiketter. Stämplarna WÄRDE användes även på assurerade brev men dessa har även noteringen 

Assurans och/eller belopp. 

År 1856 kom de första bestämmelserna för hur ett rekommenderat brev skulle förseglas, kuvertet skulle vara ett korskuvert där alla fyra hörnen skulle 

vara förseglade med avsändarens lacksigill. Posten försedde brevet med segelgarn (tränsade) och satte sitt lacksigill i mitten på brevets baksida. 

Regeln om tränsning togs bort i ett postcirkulär daterat den 5 juni 1871. Från 1873 behövde endast ett sigill på brev som inte innehöll pengar och från 

1881 inget sigill. I mars 1873 började posten att sälja speciella kuvert som på baksidan hade en flik som endast krävde två sigill. Kuverten kostade 2 

öre och såldes av posten t.o.m. 1892, efter detta kunde man köpa denna typ av kuvert i den vanliga handeln. 

Avsändaren fick ett inlämningskvitto på försändelsen. 

Datum Tillägg  

  
30 öres porto för rek i 1:a VK utgjordes av 12 öre brevporto + 18 öre i rektillägg och gällde 1871-1884 
Portot för rekbrev i 2:a VK var således 24+18=42 öre, oftast frankerat med 12+30 öres märken 

01.07.1855 – 30.06.1858 12 skilling 
01.07.1858 – 31.12.1866 35 öre 
01.01.1867 – 31.12.1870 24 öre 
01.01.1871 – 31.12.1884 18 öre 
01.01.1885 – 30.06.1905 20 öre 
01.07.1905 – 30.06.1920 15 öre 
01.07.1920 – 31.03.1948 20 öre 
01.04.1948 – 31.05.1951 25 öre 
01.06.1951 – 31.05.1957 40 öre 
01.06.1957 – 30.06.1962 50 öre 
01.07.1962 – 30.06.1964 70 öre 
01.07.1964 – 31.12.1966 100 öre 
01.01.1967 – 28.02.1969 140 öre 

 

 
27 öres rekbrev 1919 

Portot sammansatt av 15 öre i rekrtillägg samt 
12 öre för brev i 1:a vk 

 
40 öres rekbrev 1945 

Portot sammansatt av 20 öre i rektillägg samt 
20 öre för brev i 1:a vk 

 

 
35 öres rekbrev 1945 

Portot sammansatt av 20 öre i rektillägg samt 
15 öre för lokalbrev i 1:a vk 

 



Assurans 

Eller värdebrev kallades till år 1873 för ”öppen rekommendation”. Breven skulle på baksidan förseglas med fem lacksigill, om avsändaren begärt 

uppräkning skulle sigillet i mitten vara postens. När man 1873 införde den nya typen av kuvert (se rekommendation) räckte det med två sigill, vid 

uppräkning skulle ett av dessa vara postens. Från den 1 augusti 1892 skulle alla sigillen vara avsändarens. 

Avsändaren fick ett inlämningskvitto på försändelsen. 

 

 

 

 

 

 
Brev 1883 i 1:a VK (12 öre) assurerat för 300 kronor (30 öre) 

 
Brev 1884 i 2:a VK (24 öre) assurerat för 1000 kronor (50 öre) 

 

 
Brev 1887 i 1:a VK (10 öre) assurerat för 177,52 kronor (30 öre) 

 
Brev 1903 i 2:a VK (20 öre) assurerat för 200 kronor (30 öre) 

 

Uppräkning 

Uppräkning av innehållet i en assurerad försändelse kunde mot en avgift begäras fr.o.m. 1 januari 1873. Ett handskrivet dokument där innehållet 

intygades av posttjänstemannen fästes på assbrevets inlämningskvittot. På brevet noterades ”Uppräkning” (oftast förkortat Uppr. eller Coll.) samt 

tjänstemannens initialer, på inlämningskvittot noterades även att en uppräkning utfärdats. Ca 1900-1912 användes ibland även den ovanliga 

enradsstämpeln ”Uppräknadt”. Uppräkning blev senare (20.2.1882 ?) även möjlig att mot samma avgift begära på en ankommande assurerad eller 

rekommenderad försändelse.  Uppräkning kunde även utföras på paket. Tjänsten upphörde den siste juni 1935. 

 

 

 

Datum Tillägg 

01.07.1855 – 30.06.1858 16 skilling i frimärken på brevet + 1 skilling per 100 riksdaler i ass-belopp vilket betaldes kontant 
01.07.1858 – 31.12.1870 50 öre i frimärken på brevet + 2 öre per 100 riksdaler i ass-belopp vilket betaldes kontant 
01.01.1871 – 31.12.1882 50 öre t.o.m. 1000 riksdaler sedan + 2 öre för varje ytterligare 100 riksdaler, allt på brevet 
01.01.1883 – 30.06.1919 30 öre (1-500 kronor), 50 öre (501-1000 kronor), 50 + 2 öre per 100 kronor (1001-5000 kronor)  

130 + 15 öre per 1000 kronor (5001-50000 kronor), 805 + 10 öre per 1000 kronor (50001-100000 kronor) 
1305 + 5 öre per 1000 kronor (över 100000 kronor) 

01.07.1919 – 30.06.1926 30 öre (1-500 kronor), 50 öre (501-1000 kronor), 50 + 10 öre per 500 kronor (1000-100000) 
2030 + 10 öre per 1000 kronor (över 100000 kronor) 

01.07.1926 – 31.03.1948 30 + 10 öre per 1000 kronor  
01.04.1948 – 30.05.1951 35 + 10 öre per 1000 kronor 
01.06.1951 – 30.05.1957 40 + 10 öre per 1000 kronor 
01.06.1957 – 30.06.1962 50 + 10 öre per 1000 kronor 
01.07.1962 – 30.06.1964 70 + 10 öre per 1000 kronor 
01.07.1964 – 31.12.1966 100 + 10 öre per 1000 kronor 
01.01.1967 – 28.02.1969 140 + 10 öre per 1000 kronor 

Datum Tillägg 

01.01.1873 – 31.10.1912 10 öre som frankerades på försändelsen 
01.11.1912 – 30.06.1919 10 öre som frankerades på uppräkningen 
01.07.1919 – 30.06.1935 50 öre som frankerades på uppräkningen 



Postförskott 

Möjligheten att begära postförskott på en försändelse infördes samtidigt med postanvisningar och portotillägget var det samma. 

01.08.1866 – 30.06.1870 betalades och redovisades postförskottsavgiften kontant. 

01.07.1870 – 19.01.1883 frankerades avgiften på en separat revarsal och brevet frankerades som ett vanligt brev efter viktklass. 

Från 20.01.1883 redovisades avgiften direkt på brevet tillsammans med brevportot. 

Först var det endast möjligt att begära postförskott på brev men senare även för andra försändelseslag, paket 01.07.1869, trycksaker 

01.07.1881 och brevkort 01.07.1892. Tillägget var samma för alla och grundades av avgiften för en postanvisning + portot. 

Lokala postförskottsbrev taxerades först som riksförsändelser men från 1885 enligt lokalbrevstaxan. 

Reducerat porto för lokal trycksaker med postförskott fanns 1892-1920, innan och efter taxerades de som vanliga trycksaker. 

En bortkommen försändelse ersattes till en början med postförskottsbeloppet, men från 10.05.1905 med samma belopp som om det inte 

varit ett postförskott d.v.s. endast rek- och ass-brev med postförskott ersattes. 

Liggetiden var först 7 dagar, från 1873 till den dubbla 14 dagar och 1925 ändrades den till 15 dagar. 

Etiketter med texten ”postförskott” eller ”remboursement” (franska) infördes 1894 och har funnits i flera olika färger. 
 

Datum Högsta belopp Porto och frankeringsanvisning 

01.08.1866 – 28.02.1867 20 riksdaler 20 öre som betalades kontant d.v.s. ingen extra frankering + 12 öre för ett normalt brev 
 40 riksdaler 40 öre som betalades kontant d.v.s. ingen extra frankering + 12 öre för ett normalt brev 
 80 riksdaler 60 öre som betalades kontant d.v.s. ingen extra frankering + 12 öre för ett normalt brev 
01.03.1867 – 30.06.1869 50 riksdaler 20 öre som betalades kontant d.v.s. ingen extra frankering + 12 öre för ett normalt brev 
 100 riksdaler 24 öre som betalades kontant d.v.s. ingen extra frankering + 12 öre för ett normalt brev 
01.07.1869 – 30.06.1870 50 riksdaler 25 öre som betalades kontant d.v.s. ingen extra frankering + 12 öre för ett normalt brev 
 100 riksdaler 33 öre som betalades kontant d.v.s. ingen extra frankering + 12 öre för ett normalt brev 
01.07.1870 – 31.12.1876 50 riksdaler 25 öre som frankerades på en reversal + 12 öre för ett normalt brev 
 100 riksdaler 33 öre som frankerades på en reversal + 12 öre för ett normalt brev 
01.01.1877 – 19.01.1883 50 kronor 25 öre som frankerades på en reversal + 12 öre för ett normalt brev 
 100 kronor 30 öre som frankerades på en reversal + 12 öre för ett normalt brev 
20.01.1883 – 31.07.1891 50 kronor 25 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 100 kronor 30 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
01.08.1892 – 31.10.1899 25 kronor 15 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 50 kronor 25 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 100 kronor 30 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
01.11.1899 – 31.07.1904 25 kronor 15 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 50 kronor 25 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 100 kronor 30 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 250 kronor 35 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 500 kronor 40 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
01.08.1904 – 31.10.1909 5 kronor 10 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 25 kronor 15 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 50 kronor 25 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 100 kronor 30 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 250 kronor 35 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 500 kronor 40 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
01.11.1909 – 31.05.1918 5 kronor 10 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 25 kronor 15 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 50 kronor 25 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 100 kronor 30 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 250 kronor 35 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 500 kronor 40 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 750 kronor 55 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 1000 kronor 60 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
01.06.1918 – 30.06.1919 5 kronor 15 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 25 kronor 20 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 50 kronor 30 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 100 kronor 35 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 250 kronor 40 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 500 kronor 45 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 750 kronor 55 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 1000 kronor 65 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 



01.07.1919 – 30.06.1920 5 kronor 15 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 50 kronor 25 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 100 kronor 35 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 250 kronor 45 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 500 kronor 55 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 750 kronor 65 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 1000 kronor 75 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
01.07.1920 -  5 kronor 20 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 50 kronor 30 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 100 kronor 40 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 250 kronor 50 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 500 kronor 60 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 750 kronor 70 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 
 1000 kronor 80 öre + brevportot och allt frankerades på försändelsen 

 

 

01.07.1870 - 19.01.1883 krävdes två försändelser för ett postförskott, ett brev och en reversal 

 
Postförskottsbrev från Örebro 1878 

Frankerat som vanligt brev med 12 öre eftersom postförskotts- 
avgiften t.o.m. 20.01.1883 redovisades på en separat reversal  

 
”Revarsal å postförskott” 1876 frankerad med 25 öre 

Brevportot sattes på brevet 
 

 

Från 20.01.1883 slopades reversalen och allt redovisades direkt på brevet 

 
Postförskottsbrev från Luleå 1888 

Frankerat med 35 öre, 10 öre för brevporto 
och 25 öre för postförskottsavgiften  

 

 

1894 infördes speciella etiketter för postförskott med texten ”postförskott” eller ” remboursement” (franska) 

 
25 öres postförskottsbrev 1900 

10 öre för brevporto samt 15 öre i postförskottsavgift 

 
14 öres postförskottsporto 1914 

4 öre för trycksaksporto samt 10 öre i postförskottsavgift 
 



Expressutdelning 

Kunde begäras på vanliga, rekommenderade och assurerade brev samt brevkort. 

Redan 1864 var det möjligt att begära express till Preussen. 

Datum Tillägg 

 
Brevkort 6 öre 

18 öre i tillägg för expressutdelning 

 
Brev 1945 i 1:a viktklassen 20 öre 

Rektillägg 20 öre och 30 öre för expressutdelning 

01.01.1873 – 30.06.1887 18 öre 
01.07.1887 – 30.06.1921 20 öre 
01.07.1921 – 30.09.1925 50 öre 
01.10.1925 – 31.03.1948 30 öre 
01.04.1948 – 31.05.1957 40 öre 
01.06.1957 – 30.06.1962 60 öre 
01.07.1962 – 30.06.1964 70 öre 
01.07.1964 – 31.12.1966 100 öre 
01.01.1967 – 31.12.1968 140 öre 
01.01.1969 – 30.09.1971 250 öre 

 

Mottagningsbevis 

Möjligheten att begära mottagningsbevis på inrikes rekommenderade eller assurerade brev samt postanvisningar kom 1873, innan dess 

hade det varit möjligt på utrikes rek redan från frimärkets införande. Från 01.07.1875 var det även möjligt på paket och postanvisningar. 

Avgiften var som regel alltid samma som avgiften för ett vanligt brev. 

Frimärkena har ibland makulerats med bokstäverna MB i bläck. 

Från år 1899 kunde man även begära mottagningsbevis i efterhand, avgiften var den samma tills 01.07.1921 då den dubblades. 

01.01.1873 – 20.01.1876 betalades avgiften kontant och mottagningsbeviset utfärdades av den mottagande postanstalten 

21.01.1876 – 30.06.1892 frankerades och utfärdades mottagningsbeviset på den avgående postanstalten 

01.07.1892 – 31.03.1900 frankerades brevet och mottagningsbeviset utfärdades av den mottagande postanstalten 

01.04.1900 – 30.10.1912 frankerades och utfärdades mottagningsbeviset på den avgående postanstalten 

01.11.1912 –                     frankerades brevet och mottagningsbeviset utfärdades av den mottagande postanstalten 

Datum Avgift  

01.01.1873 – 31.12.1885 12 öre 
01.01.1886 – 30.06.1919 10 öre 
01.07.1919 – 30.06.1920 15 öre 
01.07.1920 – 30.09.1922 20 öre 
01.10.1922 – 31.03.1948 15 öre 
01.04.1948 – 31.05.1951 20 öre 
01.06.1951 – 31.05.1958 25 öre 
01.06.1958 – 30.06.1962 30 öre 
01.07.1962 – 30.06.1964 35 öre 
01.07.1964 – 31.12.1966 50 öre 
01.01.1967 – 30.09.1971 100 öre 

 

Vidimitation 

Är en avskrift av ett brev som undertecknats av en posttjänsteman. Tjänsten kunde begäras på rekommenderade och assurerade brev 

under tiden 01.01.1873 – 30.06.1935 och avgiften var under hela perioden 25 öre per brevark. 

1873 – 1909 betaldes avgiften kontant och posttjänstemannen som utförde vidimeringen fick behålla hela summan. 

1910 – 31.10.1912 betaldes avgiften med frimärken på inlämningskvittot. 

01.11.1912 – 30.06.1935 betalades avgiften med frimärke på det vidimerade brevarket. 



Tidningsöverflyttning 

Anmälan om adressändringen för tidningsutdelning skickades till det postkontor som normalt delade ut tidningen. 

Avgiften varierade beroende på hur ofta tidningen utkom. Flera tidningar till samma person kunde redovisas på 

samma kort alternativt blankett. 

I början användes postkort (brevkort) men senare kom speciella blanketter. 

 
25 öre 1922 

 
75 öre 1884 på brevkort med tryck P.S. och POSTKORT. 

 
50 öre 1892, blanketten i stort format 

 

 

 

Adressändring 

 

 



Postanvisningar 

 

 

Registreras 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inlämningskvitton 
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