”Tabellerna berättar”

S

portotabeller.sspd.se

SPD (Sällskapet för Svensk
Posthistorisk Dokumentation) genomförde under 2020
ett omfattande arbete med att
söka efter och dokumentera
svenska portotabeller. Resultatet finns nu
tillgängligt på föreningens internetsida
portotabeller.sspd.se.
Postens äldre portotabeller finns redan
publicerade i andra sammanhang sedan
tidigare, därför är det viktigt att ”senare”
tabeller görs tillgängliga för samlare och
posthistoriker som vill forska och berätta
om porton och postavgifter under de senaste
100 åren.
Den period med tabeller som nu har
publicerats sträcker sig från Taxeringstabellen för postförsändelser från 1 juli 1926,
till Portoguide från 1 januari 2019, vilket
också är den sista portotabellen som finns
tillgänglig i tryckt form. Från och med 2020
publicerar PostNord istället Portoguide som
PDF-fil på Internet.
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TYPER
Artikeln Posttaxor i fickformat publicerades
1986 av Åke Torkelstam i tidningen Bältesspännaren. Han klassificerade tabellerna i
olika typer utifrån utseende. Artikeln omfattar 36 portotabeller och fyra tilläggsblad.
Den publicering som nu har skett bygger
vidare på Torkelstams dokumentation och
är betydligt mer omfattande och ”komplett”.
Portotabellernas utseende följer tidens
trender och det mest påtagliga är att portotabellerna blir tjockare. De utvecklas från ett
tunt blad att ha i plånboken, till Portoguide
från 1 januari 2019 som är på 24 sidor.
INFORMATION OM ÖVRIGT
Förutom information om porton så
innehåller portotabellerna också annan
intressant posthistorisk och historisk
information.
Redan 1934 påpekas vikten av att skriva
fullständig och tydlig adress, samt att inte
skicka pengar i vanliga brev.
Mottagare av värdeförsändelser instrue-

ras att legitimera sig. Legitimering kan ske
med postens identitetskort, pass, körkort,
flyttningsbetyg eller liknande handling.
I Posttaxor från 1 juni 1938 framgår
att Postens identitetskort kostar 50 öre.
ID-kort är idag efterfrågade objekt till samlingar om postal dokumentation eftersom
avgiften betalades med frimärken.
I ett ändringsblad från 1 januari 1983
framgår att avgifterna för inrikes paket
ändrades med anledningen av en momshöjning. Portotabellen från 30 januari 1989
berättar att Posten befinner sig i en intensiv
utvecklingsperiod och genomför förbättringar
på en lång rad punkter (dock oklart för läsaren vilka). Dessutom poängteras att portohöjningen är nödvändig för att uppnå detta,
samt att Posten inte får ett öre av staten.
POSTENS DIGITALISERING
I äldre tider uppmanade portotabellerna
kunderna att ta kontakt med en postanstalt
för att få upplysningar om porton för försändelser som inte fanns upptagna i porto-

se. På baksidan av Portoguide från 1 januari
2014 dyker det upp en QR-kod för första
gången. Den fungerar fortfarande och länkar till posten.se som idag dirigerar vidare
till postnord.se. Texten under QR-koden
illustrerar att posten inte alltid har navigerat obehindrat i det digitala landskapet:
Skanna QR-koden så får du Portoguiden
direkt i din smartphone. Portoguide från 4
maj 2020 (den finns att ladda ner på postnord.se) innehåller faktiskt fortfarande en
QR-kod med länk till posten.se.
RIKTIGA VYKORT
I Portoguide från 1 januari 2010 meddelas att
Posten finns i din dator med en uppräkning av
vilken information som finns på hemsidan.
Här förekommer för första gången tjänsten Riktiga Vykort som posten trycker och
levererar till mottagarens postlåda nästa dag.
I Portoguide från 1 januari 2013 framgår att det även går att skicka vykort från
mobilen. Tjänsten Riktiga Vykort finns
fortfarande på PostNords hemsida. Mot
bakgrund av vilka funktioner som finns i
en modern telefon så vore det intressant att
veta hur många sådana som skickas per år.

tabellen. Så sent som i början av 1990-talet
hänvisas kunderna dessutom till sitt lokala
postkontor för ytterligare upplysningar.
Portotabellen från 1 mars 1994 är förmodligen första gången som ett annat
kommunikationssätt presenteras i en
portotabell. Där framgår att kundservice
går att nå på telefonnummer 020-23 22 21.
Detta nummer fungerar att ringa än idag,
du möts av ett meddelande som berättar att
PostNord har nytt telefonnummer. Senare
går digitaliseringen att följa steg för steg
genom att studera kontaktinformationen
i portotabellerna.
E-POST
Första gången e-post förekommer som
kontaktinformation verkar vara i en portotabell från 1 januari 1996. Adressen är

kundtjanst@posten.se. I januari 2002 försvinner den informationen, men den nya
adressen kundtjanst.privat@posten.se återkommer den 1 januari 2003. I Portoguide
Företagskunder från 1 januari 2007 återfinns e-postadressen kundtjanst.foretag@
posten.se. I början av 2010-talet försvinner
information om e-postadress i portotabellerna.

DIGITALA PROCESSER
I Portoguide från 1 januari 2012 framgår att
du själv kan betala och skriva ut frakthandlingar och göra försändelsen klar hemma
och lämna in den hos närmaste postombud.
1 januari 2017 är första gången det finns
information om en app för digitala avier. 1
januari 2019 finns information om att det
går att legitimera sig med BankID när man
hämtar ut paket.

HEMSIDAN PÅ INTERNET
I Brev och paket från 1 april 1999 finns
information om hemsidan på internet
www.posten.se. I utgåvan av Brev och paket
från 1 mars 1999 är samma information inte
med, så vi kan med god noggrannhet avgöra
när posten tyckte att hemsidan ansågs relevant. I Snabbguide från Posten från 1 januari
2009 skrivs hemsidan kortare som posten.
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Posten var tidigt ute med digitalisering. Känt i IT-branschen är torget.se,
en portal som startades av Posten den 6 maj
1996. Tanken var att stimulera handel över
Internet och att posten indirekt skulle tjäna
pengar på pakethanteringen. Mot bakgrund
av Amazons lansering i Sverige 2020, så var
Posten helt rätt ute - men 24 år för tidigt!
Under det tidiga 2000-talet kännetecknas Postens digitalisering fortfarande av
att det skrivna eller utskrivna riktiga brevet
har ett särskilt värde, i motsats till digital
kommunikation. Världen idag med e-post,
sociala medier, telefoner med kamera och
möjlighet att skicka bilder, bokläsning på
läsplattor, e-fakturering samt digitala signaturer med Mobilt BankID visar att Posten
hade fel på den punkten.
I framtiden kommer en underskrift
på papper att uppfattas som högst osäker
jämfört med en digital signatur. Utvecklingen under senare år visar ändå att PostNord är uppe på banan igen. Digital avisering av paket i en app, och signatur med
BankID, lever upp till förväntningarna på
ett modernt logistikföretag. Däremot lyckades inte PostNord bli ägare i en stor digital
handelsplats, eller inte heller ta kontrollen
över de digitala betalningarna.
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ETT GULDKORN
Guldkornet bland portotabeller är ändå
Postal guide for the tourists från 1968. Där
finns bland annat information om frimärken, porton, flygpost, aerogram och paket.
Informationen finns på engelska, tyska,
franska och finska. Turisterna uppmanas
att använda aktuella minnesfrimärken.
We think that they will make your cards and
letters home even more welcome. Filatelister
får veta att det finns ett särskilt postkontor
på Birger Jarlsgatan 18 i Stockholm, samt
speciella diskar på postkontoren i Göteborg och Malmö. Postmuseum omnämns
och det framhålls att museet har one of the
most eminent stamp collections in the world
eller eine der bedeutensten Briefmarkensammlungen der Welt för den som föredrar tyska.
Turisterna kan läsa om postbussarna och
möjligheten att åka till midnattssolens land
och Europas största vildmark. För tidtabeller hänvisas till Sveriges kommunikationer.
Informationen om postbussarna saknas
på finska. Möjligen räknade man inte att
Norrlands vildmark skulle attrahera finska
turister i någon större omfattning? Eller så
berodde det på att Sveriges kommunikationer saknade teckenförklaringar på finska?
En troligare men inte lika rolig förklaring
är utrymmesbrist.

Postal guide for tourists innehåller fem
vackert tecknade bilder av vad turisterna
förväntas uppleva. Motiven är en blåklocka
av oklart geografiskt ursprung, Stockholms
stadshus, Carl Milles Orfeusgruppen som
står utanför Konserthuset i Stockholm, en
ren i fjällvärlden samt en dalahäst. Kan det
bli mer förutsägbart?
EN ÖNSKAN
SSPD arbetar vidare och läsare som har
tillgång till material som inte finns med får
gärna höra av sig till info@sspd.se. I Postpaketguiden från 29 januari 1990 omnämns
broschyren Konsten att slå in paket. Vem har
ett exemplar av den hemma?.
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