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Anordning
o m

Benyttelsen af Posterne.

Afsnit I.

Almindelige Bestemmelser.

§1.
Anordningens Omraade.

IDenne Anordning angaaer:

Breve,PengebreveogPakkesager,PostanviisningerogPostopkrævninger,TidenderogTids¬
krifter, der

vexles mellem forskjellige Poststeder iKongeriget og paa Færøerne (Stationsforsendelser),
ikke berøre mere end eet Poststed, hvad enten de af Postvæsenet befordres, omdeles o g
indsamles paa Landet (Distriktsforsendelser), eller de blot udleveres eller omdeles p a a
det Poststed, hvor de ere indleverede (lokale Postforsendelser, jfr. Lov om Postvæsenet
af 7de Januar 1§71 §6, 2det Stykke),

vexlesmellemPosthuseneiKongerigetogpaaFærøernepaadeneneSideogPosthusene
paa Island og de dansk-vestindiske Besiddelser paa den anden Side,

Alt forsaavidt Forsendelserne ikke under Post-Befordringen berøre fremmed Postomraade.
b) Eeisende og deres Reisegods med Personposterne iKongeriget.
II. Derimod angaaerAnordningen ikke, uden forsaavidt Saadant særlig er eller bliver bestemt:

a)Postforsendelser,derunderPost-BefordringenmellemPosthuseneiKongeriget,Kolonierne

og

Bilandene berøre fremmed Postomraade;

b)ForsendelsermellemdenævntePosthuseogUdlandet,hvadentenderfinderenformeligPostudvexling Sted eller ikke.
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PostforsendelsermellemKongerigetogGrønlandbetragtesogbehandlesindtilvidere

som Postforsendelser til og fra det kjøbenhavnske Postdistrikt, saaledes at de til Grønland bestemte

PostforsendelserafPostvæsenetskullekunneafleverestildengrønlandskeHandeliKjøbenbavn.
§2.

Anordningens Forhold til Postloven, tidligere og senere Bestemmelser.
I.AnordningenindeholderdealmindeligeBestemmelserangaaendeForholdetmellemPost¬
væsenet og Publikum med Hensyn til Posternes Benyttelse, som ifølge Postloven ere overladte til
Fastsættelse ad administrativ Vei.
De iPostloven og Anordningen indeholdte Regler angaaende

f

Stationsforsendelser
anvendes
ogsaa,
forsaavidt
ikke
anden
Bestemmelse
findes
iAnordningen,
paa

de øvrige idenne omhandlede Forsendelser.

t

II- Anordningen træder iKraft den 1ste April 1871.

m. Fra den nævnte Tid ophøre alle tidligere ad administrativ Vei givne Bestemmelser
angaaende de iAnordningen omhandlede Forhold at have Gyldighed.
§3.

Tidsbestemmelserne iAnordningen.

VedAnvendelsenafdeiAnordningenomhandledeTidsbestemmelserfølgesfordekonge-

rigskePostkontorersogPostexpeditionersVedkommendeoveraltKjøbenhavnsMiddeltid.
4.

Offentliggjørelse af Postbestemmelserne.

1

I- Paa ethvert Posthuus skal der til Publikums Benyttelse lienligge et Exeraplar af Post¬
loven og af denne Anordning.
I I .

h

DesudenskaldervedPostkontorerneogPostexpeditionerneiKongerigetogpaaFær¬

øerne være Exemplarer tilsalgs:
af hele Anordningen med Postloven til en Priis af.. 24 Sk.

-Anordningens Afsnit VSærtryk
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III. Forandringer iog Tillæg til Anordningen blive, forsaavidt ikke Andet er bemærket

ved de enkelte Bestemmelser, offentliggjorte iLovtidenden. De Bestemmelser om Posternes Be¬
nyttelse, der tilstilles Posthusene fra Postbestyrelsen, skulle dog være gjældende, selv om de endnu
ikke ere offentliggjorte, mod at de paa Forlangende forevises Publikum.
(Om dø Opslag, der skulle findes ved Posthusene, see Afsnit II §4).
IV. Det er Postbetjentenes Pligt, naar de ere iFunktion, paa Forlangende saavidt muligt

at give mundtlig Oplysning og^Jeiledning med Hensyn til Posternes Benyttelse, naar Saadant kan
skee, uden at de øvrige Postforretninger derved utilbørlig forstyrres eller forsinkes.
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Afsnit IL

Om Posterne og Posthusene.

De forskjellige Postbefordrings-Leiligheder.
Til Forsendelsernes Fremførelse benytter Postvæsenet:
I. Fra Poststed til andet:

a) de af Postvæsenet for egen Hegning oprettede Befordringer eller Budgange samt
Postskibe;
b) Jernbanerne;

c) Befordringer, der af Private ere oprettede til regelmæssig Person-Transport til Lands
og ad de vigtigere Sø-Eouter;
d) anden Skibsleilighed.

Med de under Ltrr. aog bnævnte Befordringer fremføres iKeglen Postforsendelser af
enhver Årt; Pakkesager med de gaaende Poster dog kun, forsaavidt de ere af ringe Vægt (jfr.
Afsnit III §4VI a).
Med de under Ltr. anævnte Befordringer, forsaavidt de ere kjørende, fremføres derhos i

Almindelighed for Postvæsenets Kegning Personer med deres Keisegods.
Med Postskibene befordres ligeledes, ifølge særlige Bestemmelser af Postbestyrelsen, Per¬
soner med deres Keisegods samt Fragtgods.

De under Ltrr. cog dnævnte Befordringer benyttes kun, naar Besørgelsens Hurtighed
derved ivæsentlig Grad fremmes, og til Befordring af Pengebreve og Pakkesager kun, naar Post¬
væsenet skjønner dette hensigtsmæssigt, eller naar en. Afsender forlanger det isaadanne Tilfælde,
hvor der alligevel fremføres Brevpost med Befordringen.
II. Mellem Poststederne og disses Omegn:

regelmæssige, for Postvæsenets Kegning oprettede eller af dette kontrollerede kjørende eller
gaaende Bud-Befordringer, hvormed iKeglen fremføres Postforsendelser af enhver Art, men med
særlige Indskrænkninger hvad Vægten af Pakkesagerne og Værdien af Penge- og Værdiforsendelser
(jfr. Afsnit HI §4vi aog §9iv) angaaer. Budene besørge paa deres Toure Modtagelsen og
Afleveringen af Forsendelserne hos visse, af Beboerne anviste. Postvæsenet iøvrigt uvedkommende
Udvexlere, og paa enkelte Steder endvidere paa Postvæsenets Ansvar Tømning af Brevkasser, der
ere anbragte af Postvæsenet.

(Om Benyttelsen af Telegrafen med Hensyn til Postanviisninger, see Afsnit IV §3vn).
§2.

Officielle Oplysninger om Postgangene.

I. Angaaende de regelmæssige Poster, Befordringsmidlernes Art, hvilke Poststeder de be-
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røre,
den
planmæssige
Afgangsog
Ankomsttid
fra
eller
til
Postkontorerne
eller
Postexpeditionerne

samtUndtegelserfradeovenanførtealmindeligeKeglerforMedsendelseafPost,skeerdenofficielle

Bekjendtgjørelse
fra
Postbestyrelsen
ivedkommende
Stifts-Avis
(for
Sjællands
Stifts
og
Koloniernes
Vedkommende
iden
Berlingske
Tidende)
samt
ved
Opslag
ieller
ved
de
paagjældende
Postkontorer
eller Postexpeditioner. Pludselig ■indtrædende Forandringer ved regelm

Telegrammer
om
Istransporten
over
Belterne
og
om
Forsinkelser
af
Posterne
o.
desl.
bekjendtgjøres

idetmindste
paa
den
sidstnævnte
Maade,
paa
hvilken
ogsaa
Underretning
om
Udvexlingsstederne
paa Landpostrouterne meddeles Publikum.
I I

.Oprettelse,
Nedlæggelse
eller
vigtigere
Forandringer
af
regelmæssige
Poster
bekjendt¬

gjøres,forudenpaaovennævnteMaade,saavidtmuligtidepaadevedkommendeStedermeest
udbredte Lokalblade,
IdesidstebekjendtgjøresOprettelseellerNedlæggelseafUdvexlingssteder
paa Landpostrouter.
m

.MedHensyntilAngivelsenafderegelmæssigePosteriIndlandet,Befordringsmid¬
lerne,
den
planmæssige
Afgangsog
Ankomsttid
samt
Udvexlingsstederne
paa
Landpostbud-Kouterneerederhos„Post-ogKeisehaandbogen“samt—medHensyntilPostgangenmellemPost¬
steder, hvor der findes Postkontor eller Posteipedition — Reiselisten“ indtil videre at betragte
som officielle.
I

V

●VeddenforPosterneanførteAfgangstidfoi-staaesdentidligsteTid,Afgangenkan

finde
Sted,idetPostvæsenetforbeholdersigatladeAfgangenskeesenereforatafventeandre
P o s t e r.

Dernæst
gjælde
de
ovenom
handlede
officielle
Angivelser
kun
for
ordinære
Forhold;
under

Istransport,
Snefald
og
lignende
extraordinære
Forhold
kan
der,
istedetfor
den
almindelige,
træde
e n

:

af
Postbestyrelsen
særlig
bestemt
Postgang
(eller
Posttransport
ved
Overfartstederne).
§3.

Posthusene og deres Forretningsomraade.

Ved
I- Posthuse
forstaaes
idenne
Anordning
Postkontorer,
Postexpeditioner
og
Brevsam¬

lingssteder.
En
Fortegnelse
over
de
den
1ste
April
1871
bestaaende,
under
Postbestyrelsen
hørendePosthuseervedhæftetAnordningen.

h

■Ved de faste Postkontorer og Postexpeditioner kan der —fors
bemærket
iFortegnelsen
—skee
Indog
Udlevering
af
samtlige
Arter
af
Postforsendelser;
de
n

e r

besøtge
Omdeling
af
Forsendelserne
ien
bestemt
fastsat
Kreds
om
Posthuset
(jfr.
Afsnit
III
§12
vi),modtageAbonnementpaaTidenderogTidsskriftersamtindskrivePersonermed

deres Eeise-

I

gods til Befordring med Personposterne.
III.

DebevægeligePostkontorerereanbragteiJernbanetogeneogPostdampskibene.
DestaaekunforsaavidtiForbindelsemedPublikum, som almindelige Brevforsendelser kunne
1

nedlæggesidenvedKontoretanbragtePostbrevkasse.

IV.BrevsamlmgsstedernesVirksomhederafsammeArtsomdeandrefastePosthuses

men
saaledes
begrændset
med
Hensyn
de
tilenkelte
Forsendelsers
Værdi,
Vægt,
Frankering o s v. ,
som underAfsnit III S4vi a, §9og §12 n.Afsnit IV §1,Afsnit V§5i. ogAfsnit VI §§

3og4anført;veddissePosthusefinderaltsaaingenOmdelingSted.Forsaavidtdervedenkelte
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Brevsamlingssteder afviges fra de nysnævnte almindelige Regler, er dette udtrykkelig bemærket i
Fortegnelsen over Brevsamlingsstederne.
§i-

Postlokalerne, Opslag og Brevkasser.
I- De Lokaler ved de faste Postkontorer og Postexpeditioner iKongeriget, hvor Ind- og
Udlevering skal finde Sted, maae ikke uden særlig Tilladelse fra Postbestyrelsen ligge inogen

anden Etage end Stue-Etagen. De skulle saavidt muligt anbringes paa et for samtlige P'oststedets
Beboere bekvemt beliggende Sted. Den ydre Indgang skal være betegnet ved Anbringelsen af det
anordnede Postskilt paa et ioinefaldende Sted, og den indre Indgang til det for Publikum til¬
gængelige Lokale paa anden passende Maade.
(Om Vente- og Opholdslokaler for Personpost-Passagerer, see Afsnit VI §11).

II. De Opslag, der ifolge denne Anordning skulle findes ved Postkontorerne og Postexpeditionerne, anbringes iden for Publikum tilgængelige Deel af Lokalet eller ved den ydre Indgang
paa en saadan Plads, at de let sees og bekvemt kunne læses.

.Ved Indgangen til Postkontorerne og Postexpeditionerne eller til den Deel at disses
Lokaler, der er bestemt til Ind- og Udlevering, vil der være anbragt en Brevkasse, saaledes ind¬
rettet, at Breve bekvemt og sikkert kunne nedlægges deri, og iReglen forsynet med Paaskrift om
Te^mningstiderne. Brevkasser ville desuden findes paa andre passende Steder ide større Byer iet
efter hver Byes Udstrækning afpasset Antal samt inogle af de større Landsbyer paa Landpostbud-Routerne og paa Befordringer til Lands og til Vands, hvormed der fremføres Post; de Brev¬
kasser, der ere anbragte iLandsbyerne og paa Befordringerne, have dog ikke nogen Paaskrift om
I I I

Tømningstiden.

IV. Ved Indgangen til ethvert Brevsamlingssted vil der ligeledes være anbragt en Brev¬
kasse, der tillige tjener som Skilt.
§5.
Kontortiden.

I. Hvormange Timer de forskj ellige Postkontorer og Postexpeditioner iKongeriget daglig
skulle være aabne for Ind- og Udlevering (Kontortiden), er angivet paa den denne Anordning som
Bilag vedhæftede Fortegnelse over Posthusene. Hvorvidt der desuden for visse Posthuses Vedkom¬

mende kan givesAdressaterAdgang til efter PostensAnkomst at hente Breve ogAviser paa Kontoret
efter den ordinære Kontortid, naar Posten ankommer dertil ud paa Aftenen, men inden Kl. 10,
bestemmes for hvert enkelt Posthuus af Postbestyrelsen, Denne er paa den anden Side bemyndiget til at indskrænke Kontortiden paa Søn- og Helligdage. Ligeledes vil det undtagelsesviis,
hvor Forholdene maatte gjøre det nødvendigt, blive Posthusene tilladt at holde Kontoret lukket
under Expeditionen af en videregaaende Post.
I I .

Hvilken Kontortid der iHenhold til det Foranførte er bestemt for hvert enkelt Post¬

kontorellerPostexpedition,skalværeangivetvedOpslagveddetpaagjældendePosthuus.
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III

Det paaligger ikke Brevsamlerne at holde nogen bestemt Kontortid.
(Om den Deel af Kontortiden, der særlig er bestemt til Modtagelse af Pakke'

og Værdifor-

sendelser, Indbetalinger osv., see Afsnit III §9in, Afsnit IV §3n og Afsnit V§§ 5og 7).
§6.

Officielle Bekjendtgjørelser angaaende Posthusene

m.

V.

I. Oprettelse, Nedlæggelse eller Forandring af de faste Posthuse bekjendtgjøres af Post¬
bestyrelsen eller efter dennes Foranledning i„Berl. Tidende“, „Ministerialtidenden
vedkommende Stifts-Avis samt det paa Stedet meest udbredte Lokalblad.

og desuden i

II. Idet sidstnævnte Blad bekjendtgjøres ogsaa Kontorlokalernes Beliggenhed, Kontortiden
og Anbringelse eller Nedtagelse af Postbrevkasser samt mulige Afvigelser fra de ovenanførte
almindelige Kegler angaaende Posthusenes Virksomhed.

Afsnit III.

Om Breve, Pengebreve og Pakkesager.

§1.

Om Postvæsenets Eneret til at befordre og aflevere Forsendelser.

Bestemmelserne iPostlovens §2anvendes saaledes, at Besørgelsen udenfor Posten be¬
tragtes som lovlig:

I. naar der ikke den Dag (regnet fra Midnat til Midnat), da den paagjældende private
Befordring eller det private Bud afgaaer fra Poststedet, derfra afgaaer en ordinær Post, hvormed
Forsendelserne efter de sædvanlige Kegler for Dirigeringen vilde kunne befordres;

II. naar der iden Kommune, hvor Forsendelsen overleveres til den private Befordring,
eller hvor Adressaten ifølge Forsendelsens Udskrift vil modtage Forsendelsen, enten aldeles ikke
findes Posthuus eller der ikke er indrettet den under §12 vi beskrevne Omdeling;
III. naar de Forsendelser, der vexles mellem Jernbanedriftsbestyrelser, Dampskibsrhederier,
Bestyrere af Dagvogne, Omnibusser og lignende regelmæssige Forbindelsesmidler og deres derved

ansatte Funktionærer eller mellem disse Sidste indbyrdes ved Hjælp af selve de nævnte Befordringer,
ikkun angaae Indretningens Drift og Personalets reent tjenstlige Forhold;

IV. Naar en Forsendelse, der ønskes afsendt udenfor Posten, forinden Afgangen forsynes
med det efter Posttaxterne fornødne Antal Postfrimærker (et Adressebrev med et 4Sk.s Frimærke)

f
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og disse Frimærker enten ■ere annullerede af Posthuset paa Afsendelsesstedet eller af Afsende
kasserede derved, at han har skrevet sit Navn og Datoen tværs over Mærket.
V. Skippere, der iHenhold til Postlovens §2ebefordre kse Breve, kunne, naar Brevene
ere bestemte til selve Ankomststedet, istedetfor at aflevere dem fuldt frankerede paa Ankomst¬

stedets Postliuus imod at faae godtgjort den lialve Porto, forsyne dem med 2Sk.s Frimærker og
derefterafleveredempaaPosthusetellernedlæggedemiPostbrevkassernepaaStedet.
§2.

De forskjellige Postbesørgelsesraaader iAlmindelighed.

T. Postvæsenet modtager, befordrer og afleverer iHenhold til de nedenanførte Eegler
Breve, Pengebreve og Pakkesager, der ere bestemte til et hvilketsomhelst Sted iKongeriget,
Bilandene og Kolonierne,

n. Foruden den med Hensyn til Postforsendelserne iAlmindelighed foreskrevne Besørgelse
paatagerPostvæsenetsigeftersærligBegjæringafAfsenderenatladeBrevforsendelserfraIndlandet
(Bilande og Kolonier derunder indbefattede), der ankomme til et Poststed iKongeriget, hvor der

findesPostkontorellerPostexpedition,udbringefradetsidstnævntePosthuusvedExpresbudog,
forsaavidt der paaAnkomst-Poststedet findes Extrapoststation, ved Estafettebefordring.
§3.

Udelukkede Qjenstande.

r. Til de Gjenstande, der ere aldeles udelukkede fra Postbesørgelse, fordi deres Befordring
forbundenmedFare,henregnesnavnligForsendelsermedKrudt,Fyrværkeri-Gjenstande,Knald¬
sølv, Skydebomuld, Fosfor, alle Arter Svovlstikker, Skedevand, Svovlsyre, Saltsyre, andre ædende
e r

Syrer, Nafta, Sprængolie og ladte Skydevaaben.

Il- Opstaaer der Mistanke om, at en Forsendelse indeholder Gjenstande, hvis jBefordring
er forbunden med Fare, ere Posthusene berettigede til at nægte Modtagelsen eller standse Besør¬
gelsen samt forlange, at Afsenderen, for at Forsendelsen kan blive besørget, ved skriftlig Angivelse
af Indholdet skal oplyse, at dette ikke er af en farlig Beskaffenhed,
.Blive Forsendelser med farligt Indhold modtagne til Postbesørgelse, fordi Indholdet e r
fortiet eller falsk angivet, og der derved opstaaer nogen Skade, er Afsenderen forpligtet til at er¬
statte Postvæsenet ikke alene de Beløb, Postvæsenet mulig skal udrede iErstatning for andre ved
saadan Leilighed beskadigede Postforsendelser, men ogsaa Skade, som derved tilføies Lokaler, Kei i r

kvisiter. Transportmidler osv.

IV. Saavel de ovenomhandlede farlige Sager som andre fra Postbesørgelse aldeles udeluk¬

kedeGjenstande(ildelugtendeSager,Gjenstande,hvisYdrefrembydernogetUlovligt,Usømmeligt
ellerFornærmende)kunne,forsaavidtdeeremodtagneafPostvæsenet,forlangessnarestmuligt
afhentede af Afsenderen, naar det ikke er nødvendigt strax at tilintetgjøre dem. Kan Afsenderen

ikkefindes,ellerundladerhanatefterkommePostvæsenetsOpfordringtilatafhenteSagerne,ville
disseeftervedkommendePostfunktionærsBestemmelseentenblivetilintetgjorteellerbortsolgte

r?
V
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Afsenderen vil isaadanne Tilfælde altid være forpligtet til at tilsvare den fulde taxtmæssige Porto
for Forsendelsen, forsaavidt Portoen ikke dækkes ved det ved Salget indkomne Beleb.
§4.

Postforsendelsernes Beskaffenhed, Indpakning, Udskrift m. v.
I. Om en Postforsendelse skal henføres til løse Breve, Pengebreve eller Pakke¬
sager, heroer paa dens ydre eller udtrykkelig angivne Beskaffenhed; men Afsenderen kan ikke
fordre, at en Forsendelse, der efter sin Beskaffenhed henhører til Brevpostsager, skal befordres som
Pakkepostforsendelse eller omvendt,

n. Gjenstande. der ønskes henregnede til løse Breve, skulle have en flad Form; ed
maae ikke være tykkere end 1Tomme og ikke større end en Folioside af et almindeligt Ark Skrivpapir. Med Hensyn til Formen og Tykkelsen kan der tilstedes Undtagelse iHenseende til s a a danne Forsendelser, der egne sig til Befordring for modereret Brevporto (jfr, §5iA7j.
III. Enhver Brevforsendelse, der ønskes behandlet som anbefalet Brev, skal paa For¬
siden (Adressesiden) tydelig være paategnet:, „Anbefales*", „Eecommanderes“ eller „NB“.
IV. Brevforsendelser, der ønskes udbragte ved Expresbud, skulle være paategnede „pr.
Expres“, „besørges ved Expresbud fra N. N.“ eller deslige.
Udbringning pr. Expres finder kun Sted fra Postkontorer eller Postexpeditioner, ikke fra
Brevsamlingssteder.

V. For at en Forsendelse skal kunne afgaae som Pengebrev, maa den iOmfang ikke
være større end et almindeligt Brev. Ethvert Pengebrev skal derhos paa følgende Maade være
indpakket, konvoluteret og forseglet:
A
a) Forinden Pengene og Værdipapirerne nedlægges iKonvoluten, skulle de være ind¬

pakkede iKonceptpapir eller andet ligesaa stærkt Materiale, der er lagt saaledes,
at det paa alle Sider slutter tæt om hele Indholdet,

b) Konvoluten skal bestaae af Konceptpapir eller andet ligesaa stærkt Materiale. Den
skal, naar den er udslaaet, have Form som hosstaaende Tegning Aog, naar den er
sammenlagt og forseglet, som Tegningen B, og være af en saadan Størrelse, at den

slutter tæt om Indholdet paa alle Sider. Postfrimærke-Konvoluter og almindelige
Brev-Konvoluter kunne vel benyttes til Pengebreve, men kun naar disses Pengeindhold
ikkun bestaaer af indtil fire Sedler uden nogetsomhelst Møntbeløb, og naar Konvoluten
er af en saadan Form, at det, efterat de nedenfor anordnede Laksegl ere anbragte,
er umuligt at komme til at berøre Indholdet uden at beskadige Forseglingen eller
B

Konvoluten.

c) Der skal fra Afsenderens Side være paatrykt ethvert Pengebrev, der indleveres, udeil

at Beløbet skal eftertælles, 5Laksegl, der anbringes saaledes, som det paa Teg¬
ningen Ber antydet (jfr. nedenfor Ltr. vii). Paa Pengebreve, hvis Indhold efter¬
tælles ved Indleveringen, anbringes derimod 3private Segl og 2Postsegl.
Intet Pengebrev maa af Mønt indeholde mere end:4 Ed. iEnkelt- eller Dobbeltdalere,

s
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80 Sk. iMarkstykker, 12 Sk. iFiirskillinger, 3Sk. iEenskillinger, 1HalvskiUing, og iGuld¬
ment 25 Rd.

Forsendelser,derblothavePaategningomatindeholdePapirer,lydendepaaenvisSum,
menpaahvilkederikkefindesenformeligVærdi-Angivelse,betragtesikkesomPengebreve.
●Med Hensyn til Pakkesager (hvortil ogsaa henregnes saadanne Mønt- og Værdi¬
V I

:e

forsendelser, der ikke kunne betragtes som Pengebreve) gjælde følgende Regler:
a) For at en Pakkeforsendelse skal kunne forlanges besørget af Postvæsenet, maa dens

Længde, Høide eller Brede ikke være større end IV2 Alen og dens Vægt ikke
overstige:

100 Pund, forsaavidt den kun skal befordres ved Poster, der fremføres med Jern¬

sd

bane, med Postskibe ikongerigsk Part eller med de af Postvæsenet selv oprettede

j -

kjørende Postbefordringer;

i -

5Pund, forsaavidt den skal befordres mellem Poststeder iKongeliget og Poststeder
iBilandene og Kolonierne;

r -

5Pund, forsaavidt den skal befordres med de af Postvæsenet benyttede private
Person-Befordringer (Postlovens §§ 8og 9);

r.

2Pund, forsaavidt den skal befordres'med Postvæsenets Landpostbude;
20 Pund, forsaavidt den er bestemt til Lokalbesørgelse idet kjøbenhavnske Post¬

ra

ce
re

1s,

5Pund, forsaavidt den er bestemt til Lokalbesørgelse paa andre Poststeder.

Hvorvidt der ienkelte Tilfælde kan tilstedes nogen Overskridelse af Vægten
eller Omfanget, afgjøres af det Posthuus, hvor Indléveringen finder Sted.
Pakkeforsendelser, der skulle passere Belterne og Sundene, naar der ved det

paagjældende Sted er Istransport, maae ikke være større end lb'4 Alen iLængden,
Høiden eller Breden eller veie over 60 Pund.

■Forsendelser over 2Punds Vægt fra Brevsamlingssteder kunne kun fordres

m
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modtagne til Befordring, forsaavidt der fra Brevsamlingsstedet afgaaer kjørende Post
og der paa denne er Plads (jfr. §12 n).

b) Naar^Konvoluter eller lignende Omslag indeholdé Sager med angiven Værdi, der ikke

ere Penge- eller Værdipapirer (jfr. Ltr. ve) og saaledes henhøre til Pakkesagerne,
skulle de være saaledes tillukkede eller forseglede, at Indholdet ikke kan berøres,

,d
m

uden at Forsegling eller Omslag beskadiges,

e,
3r

iri
T

distrikt ;

-

r -

e,

c) Naar Papirpenge eller Værdipapirer sendes som Pakkesager uden at være indpakkede
som Møntforsendelser (jfr. nedenfor), skulle de først indsvøbes istærkt Papir, der til
alle Sider tæt omslutter Indholdet. Dette indpakkes dernæst iPakpapir eller andet
ligesaa stærkt Materiale, og Pakken omsnøres og forsegles nøiagtig saaledes, som det
paa hosstaaende Tegning er antydet. Omsnøringen skal bestaae af holdbart, ikke
sammenknyttet Seglgarn eller Baand, der paa Midten af Forsiden og Bagsiden e r

sammenholdt ved at slaaes iKnude. Paa Bagsiden gjøres Enderne af Omsnøringen
saa lange, at Seglene kunne blive anbragte derpaa, saaledes som det er antydet paa
4

' f
%
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Tegningen, hvor Bogstaverne A. A. angive Afsenderens Segl. Naav Beløbet bliver efter¬

talt af Posthuset ved Indleveringen, anbringes desuden 2Postsegl.
d) Møntforsendelser (Pakkesager, der ere angivne at indeholde Penge), Guld- og Sølv¬
barrer samt angivne Papirpenge eller Værdipapirer, der ikke sendes som Pengebreve
eller ide under Ltr. cbeskrevne Pakker, skulle efter følgende Regler være ind¬
pakkede iformelige Pakker, Kuller, Poser eller Tønder:
Ihver enkelt Pakke eller Rulle maa af Mønt ikke være en større Sum end

til en Vægt af 16 Pund. Pengeindholdet skal først være fast sammenpakket, fuld¬
stændig indsvøbt istærkt Papir og omsnørt. Den udvendige Indpakning af Pak¬
kerne eller Rullerne skal bestaae af Læder eller stærkt, mindst dobbelt omsvøbt

Lærred eller Voxdug, der er ombøiet ved Enderne og overalt sammensyet. Desuden
skal Pakken eller Rullen være omsnørt med stærkt, ikke sammenknyttet Seglgarn,
der idetmindste paa to Steder er ombøiet korsviis, og hvis Ender tilligemed de ombøiede Ender af Indpakningen ere fastgjorte til denne ved Paatrykning af Afsende¬
rens Segl. Naar Beløbet bliver eftertalt af Posthuset ved Indleveringen, anbringes
desuden 2Postsegl.
Ihver enkelt Pose maa af Mønt ikke være en større Sum end til en Vægt af

32 Pund; ellers skal Forsendelsen skee iTønde (jfr. nedenfor). Pengeposerne skulle bestaae af Læder eller af dobbelt Lærred, eller ogsaa skal der være
anvendt 2Poser, af hvilke den ene sættes saaledes indeni den anden, at begges
Sømme ikke ligge sammen. Enhver Søm paa Pengeposer skal vende indad. Poserne
skulle være haardt sammenbundne tæt over Indholdet med stærkt, ikke sammenknyttet
Seglgarn, hvis nedhængende Ender tæt ved Knuden fastgjøres til selve Posen ved
Paatrykning af Afsenderens Segl. Naar Beløbet bliver eftertalt af Posthuset ved
Indleveringen, anbringes desuden 1Postsegl.
Pengetønder skulle være af stærkt Træ, heelt over forsynede med Baaiid;
Bundene skulle være fastslaaede med Søm. Forinden Mønt nedlægges iTønder, skal
den være indpakket itilbundne og forseglede Poser. Paa hver Bund af Tønden skal
være anbragt en Forsegling, idet der gjennem 4Huller iTøndens Sider tæt henimod Enden trækkes et Stykke stærkt, ikke sammenknyttet Seglgarn, der midt paa
Bunden samles ien Knude, hvorefter Seglgarnets Ender ved Siden af Knuden be¬
fæstes til Bunden ved Paatrykning af Afsenderens Segl. Pengetønder skulle være
forsynede med Haandtag af Reb ibegge Ender,

e) Større Dyr (f. Ex. Raadyr, Harer, Kalkuner, Gjæs), der ikke afsondre Fug¬
tighed, Træ- eller Jern-Varer og lignende Gjenstande kunne undtagelsesviis mod¬
tages til Postforsendelse uden Indpakning, naar de ikke derved udsættes for at tage
Skade underveis eller beskadige andre Forsendelser, Rekvisiterne eller Befordrings¬
midlerne, samt naar de —forsaavidt de bestaae af flere Gjenstande —ere tilstrækkelig
sammenbundne.

(Om Ansvaret for slige Forsendelser, see §15 ii dog e).

d-.
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f) For alle ikke ovenfor særlig nævnte Pakkesagers Vedkommende gjælder det som al¬
mindelig Kegel, at Forsendelserne skulle være godt og forsvarlig indpakkede iet
til Indholdet, Vægten, Omfanget og Veilængden svarende Materiale samt behOTig til¬
lukkede, saaledes at de ikke ere udsatte for at blive aabnede underveis af Uved¬

kommende. Forsendelserne skulle, medmindre de ere af ganske ringe Vægt, være
forsynede med fast og stærk Omsnbring; Sager af betydeligt Omfang eller stor
Vægt tillige med Haandtag. Foruden Træ- eller Blikkasser, Lærred, Voxdug, Bastmaatter o. desl. vil der vel til Indpakningen kunne benyttes Papir, Pap- eller Spaanæsker. Kurve, Straa osv., men kun naar saadant Materiale passer til den paagjældende Forsendelses Beskaffenhed.
Herved have Posthusene ogsaa at tage Hensyn
til Aarstiden samt til, om Forsendelsen skal passere noget Overfartsted.

Desuden gjælde følgende særlige Kegler: Forsendelser, der skulle passere et
af de ovenfor under anævnte Overfartsteder, naar der ved dette er Istransport, skulle
være særdeles omhyggelig indpakkede; naar de veie 5Pund eller derover, skal der
til Indpakningen være anvendt Lærred eller andet ligesaa stærkt Materiale.--Flydende
Varer, Varer, som kunne afsondre Fugtighed, og levende Dyr modtages kun til For¬
sendelse iKasser af Træ, Blik eller lignende Materiale; skeer Forsendelsen ianden
Indpakning, fordi Posthuset vod Indleveringen var uvidende om Indholdets og Ind¬
pakningens Beskaffenhed, er Afsenderen forpligtet til at svare til al deraf opstaaende
Skade efter Reglerne i§3ni.
En lignende Indpakning som den for flydende

Varer anordnede maa være anvendt ved Smør og lignende Fødevarer samt Glas og
lignende skrøbelige Sager, naar Indpakningen skal ansees for hensigtsmæssig (jfr.
§9IV).

VII. Enhver Pakkeforsendelse skal være forsynet med behørigt Mærke, nemlig et Navn,
Tegn eller Nummer, og derhos Navnet paa Bestemmelsesstedets Postkontor eller Postexpedition.
Det anbefales imidlertid, for forøget Sikkerheds Skyld, at forsyne Forsendelsen
selv med fuldstændig Adresse. Paa Pakkesager, der indeholde angivne Penge eller Værdipapirer,
skal tillige det angivne Værdibeløb være tilføiet. Mærket skal være fuldstændig holdbart, skrevet med
Blæk, Sværte eller deslige (derimod ikke med Kridt, Blyant osv.), det skal være anbragt paa sob'de,

vedbundne Papstykker, Træplader eller deslige eller skrives paa selve Gjenstanden eller Indpakningen.
Det anbefales Publikum ikke at benytte Papirsmærker; saadanne Mærker viUe ialfald
kun blive antagne, naar de ere anbragte med Liim eller Klister og ere aldeles holdbare. Paa For● e m l e l s e r n e m a a d e r i k k e fi n d e s æ l d r e J f æ r k e r.

Ved den idet Foregaaende ndtrykkelig foreskrevne Forsegling fra Afrenderec?

IIWe skal der være anvendt holdbart Lak et fc-nneligi Signet med spedd IsåshUL Tjuitm
Pmr. (ikke f. Ex. en Oblattrykker, en Mønt o. desL).
I

IX. Enhver Værdiangivelse paa Forsendelserne skal være anført idansk Mønt.

I

X. Paa det Adressebrev, der skal medfølge enhver Pakkeforsendelse, skal —foruden

fAdresseringen —være anført, hvad der medfølger (Pakke, Kasse osv.). Forsendelsens Mærke samt

gVierdien, forsaavidt denne angives. Flere Pakkeforsendelser kunne opføres paa eet Adressebrev,

%
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men Værdiangivelsen maa anføres for hver enkelt Forsendelse for sisig. Postfrimærke-Konvoluter
og Brev-Kort kunne ogsaa benyttes til Adressebreve,

xt.a)[Jdskriften(Adresseringen)paaBrevforsendelserne,PengebreveneogAdresse¬
breveneskalværesaatydelig,bestemtogudførlig,atderhosPostbetjenteneikke

kan være Tvivl om, til hvilket Poststed Forsendelsen skal dirigeres, til hvem den

b)ForsendelsernekunnevedPaategningen„posterestante^eller„til
Afhentning

r

I;

I-

s ;

der

anføresumiddelbartvedNavnetpaaPoststedet,forlangesopbevaredepaadette

■

-

Poststed,indtildeafhentes(jfr.§12m).ForsaavidtsaadanneForsendelserereikkeanbefaledeBrevforsendelser,kanderistedetforNavnetpaaAdressatenellerMod¬
tageren være anført Bogstaver, Tal eller Tegn; men Postvæsenet kan isaa Fald
ikke indestaae for den rigtige Udlevering,

c)NaarForsendelsertildetkjobenhavnskePostdistrikt,derønskesudleveredegjennem Posthusene paa Vesterbro, Nørrebro, U^sterbro eller Christianshavn

ikke

forudendenøvrigeUdskrift-paaForsidenerepaategnedehenholdsviis„Vester-

●bro“, „Nørrebro^*, „østerbro“ i"‘

eller „Christianshavn", vil en derved foranlediget

Forsinkelse ikke kunne tilregnes Postvæsenet,

d)ønskerAfsenderenafenanbefaletBrevforsendelse,etPengebrevellerenPakke¬

forsendelsegjennemPostvæsenetaterholdeModtagerensTilstaaelsederfor,skal
Brevet,PengebrevetellerAdressebrevetpaaForsidenværetydeligpaategnet:„Modtagelsesbeviis ønskes".

§5-

-

Portoberegningen.
I. Portoen er for hver af de nedenanførte Forsendelser:
A.

For løse Breve:

1) Brevforsendelser, der ikke ere bestemte til et andet Poststed:
naar.de ere forud frigjorte

2 S k .

naar de ikke forud ere frigjorte

4

HerunderhenføreslokaleBrevforsendelserogDistriktsforsendelser(jfr.

\

\
*

>;

er bestemt, og til hvem den skal udleveres,

AfsnitI§1,1);derimodikkedeBrevforsendelser,dererenedlagteidepaade
bevægelige
Postkontorer,iprivateSkibeellerpaaPostvogneanbragtePost¬
b r e v k a s s e r.
2)BrevforsendelsermellemKongerigetogFærøernepaadeneneSideogIsland
paa den anden Side:

)

a) almindelige Breve, som forud ere frigjorte, og Brevkort..

8 S k .

almindelige Breve, som ikke forud ere frigjorte.1 6
b) trykte Sager under Kors- eller Enkcltbaand eller simpelt¬
hen sammenlagte eller bestaaende af aabne Kort samt

f

li-

.

2f)

,Vareprøver og Mønstre,— naar de ere forud frigjorte og
de øvrige Betingelser (jfr, nedenfor under Nr. 7) fuld¬
stændig ere opfyldte

4 S k .

.'!)BrevforsendelsermellemKongeriget,FærøerneogIslandpaadeneneSideog
de dansk-vestindiske Besiddelser paa den anden Side, naar Forsendelserne ikke
behandles af noget fremmed Postvæsen:

a) almindelige Breve, som forud ere frigjorte, og Brevkort 8Sk.
(opkræves iVestindien med

almindelige Breve, som ikke forud ere frigjorte
(opkræves iVestindien med

4Cents)
1(3 Sk.

8Cents)

b) trykte Sager under Kors- eller Enkeltbaand eller simpelt¬
hen sammenlagte eller bestaaende af aabne Kort samt

Vareprøver og Mønstre, —naar de ere forud frigjorte og
de øvrige Betingelser (jfr. nedenfor under Nr. 7) fuld¬
stændig ere opfyldte
(opkræves iVestindien med

4Sk.

2Cents).

■1) Ere de under Nrr. 1—3 nævnte Forsendelser anbefalede, betales endvidere 8Sk.
(i Vestindien 4Cents) for hver Forsendelse.

5) Besørges de iPostlovens §12 eller de ovenfor omhandlede Brevforsendelser

ved Estafettebefordring (jfr. §2u), erlægges foruden Portoen m. v. et E.xpeditionsgebyr for samtlige paa een Gang fra samme Afsender befordrede Forsen¬

delser af 16 Sk. for hver Extrapoststation (Afgangs-^ Gjennemgangs- eller An¬
komststation), Estafetten berører.

(Om Gebyret fer Udbringning af Estafette- eller Expresforsendelser, see §6vii).
(3) Den iPostlovens

12 a1fastsatte modererede Porto for ufrankerede Breve til

eller fra Statsmyndigheder og kommunale Myndigheder anvendes paa Brevfor¬
sendelser, der befordres mellem forskjellige Poststeder iKongeriget og paa Fær¬
øerne og enten afgaae fra de i„Anordning om Behandlingen af Postforsen¬

delser til og fra Stats- og kommunale Myndigheder'* af 21de Marts 1871 (Bilag
til nærværende Anordning) §§ 1og 7omhandlede Stats- og kommunale Myndig¬
heder og ere forsynede med Paategningen N. P. (nedsat Porto), eller afgaae til
disseMyndighedermeddenbehørigunderskrevnePaategning: Befalet Beretning**
eller „Afæsket Erklæring“.

7) Betingelserne for, at de iPostlovens §12 a2og ovenfor under Nr. 2bog
Nr. 3bnævnte trykte Sager m. v. kunne komme ind under den for dem
anførte modererede Brevtaxt, ere følgende:

a) Forsendelserne maae være forud fuldstændig frigjorte,
b) De maae kun indeholde eller bestaae af:

trykte,lithograferede,metallograferede,fotograferedeellerandrelignende
ved mekaniske Midler tilveiebragte Gjenstande;

●il
K.-r
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aabneICort(hvorunderogsaahenregnesBrevkortmodtryktBagside);

VareproverogMonstre(herunderogsaaforstaaetikkehaandtegnedeBroderi-

og lignende Monstre), der ikke have selvstændig Handelsværdi.
Samtlige Forsendelser maae være af en saadan Beskaffenhed, at

de egne sig til Befordring sammen med Brevene.

Til trykte Sager pp. henregnes ikke de ved Kopieermaskine eller
ved Gjennemtiyk tilveiebragte skrevne Sager,

c)DemaaeikkeindeholdeflereSager,derhverisærhidrorefraForskjellige
eller ere betegnede som bestemte til Forskjellige.
d) De maae af haandskrevne Tilføininger ikke indeholde Andet end:

iAlmindelighed:densAdresse,tilhvemdenheleForsendelseerbestemt.
AfsenderensNavn,Firma,Stilling,Bopæl,AfsendelsesstedetogDatum,
derhos:

iPriiskuranter:Priis-ellerRabat-AngivelsersamtForandringerderi;,
iellervedKorrekturark:detManuskript,deRettelser,Tilføininger,Henviisningero.desl.,derhaveHensyntildetpaagjældendeArbeide;
iAnmeldelser angaaende Forretningsreisende: den Reisendes -Navn

og

Tidspunktet for hans Ankomst;

iellervedVareproverogMonstre:Fabrik-ellerHandelsmærker,derunder
indbefattetVarernesnærmereBetegnelse,NummereogPriser.
Mærker, Tal og Streger paa trykte og lignende Sager betragtes
tilladelige Tilføininger; ligeledes Kolorering af Billeder og Kort;
s o m

derimod ikke Haandtegninger.

e)Demaaeværeindpakkedeellertillukkedesaaledes,atIndholdetsBeskaffen¬
hed let og sikkert kan undersoges eller skjonnes. Anvendes Kors- eller
Enkeltbaand,
maae disse være lose, saaledes indrettede, at de ikke skjule
hele Indholdet, og at de let kunne afstryges. Trykte og lignende Sager

maaekunnedlæggesiKonvolut,naardenne,derselvfølgeligskal
,aaben, paa Forsiden tydelig er paategnet: „Trykte Sager“; og saadanne

v æ r e

Sagermaae,forsaavidtdesendesudenOmslag,ikkeværesammenbundne,

tilklæbede eller tillukkede ved Segl eller Oblat, Vareprover og Monstre,
der ikke kunne forsendes under Kors- eller Enkeltbaand, kunne vel ned-

læggesismaaPoseroglignendeOmslag,mendisseinaaedaværesærlig
indrettede til med Lethed at aabnes og tillukkes,
f) Ere de under Ltrr. a-

eanførte Betingelser ikke fuldstændig opfyldte,
anvendes den for de tilsvarende almindelige ufrankerede Breve foreskrevne

Taxt, hvorved dog Værdien af paaklæbede Frimærker fradrages.
B. For Pengebreve:

1) Naar de ikke ere bestemte til et andet Poststed (lokale Forsendelser og Distrikts-

31

forsendelser): 4Sk. for hvert Pengebrev og desuden en Åssurancepræmie af
2Sk. for hvert 100 Ed. eller derunder af den paa Brevet angivne Værdi. ●
2) Mellem Kongeriget og Færøerne paa den ene Side og Island paa den anden Side;
K) Sk. for hvert Pengebrev og desuden en Assurancepræmie af 8Sk. for hvert
100 Ed. eller derunder af den paa Brevet angivne Værdi.
3) Mellem Kongeriget, Færøerne og Island paa den Side og de dansk-vestindiske

Besiddelser paa den anden Side, naar Forsendelserne ikke behandles af noget
fremmed Postvæsen:
16 Sk. (opkræves iVestindien med 8Cents) for hvert
Pengebrev og desuden en Assurancepræmie af 8Sk. (opkræves iVestindien med

4Cents) for hvert 100 Ed. eller derunder af den paa Brevet angivne Værdi.
4) Betalingen for Eftertælling af Pengebreves Indhold beregnes efter de iPostlovens
K
S 12 bindeholdte Eegler, der anvendes saaledes, at Betalingen udregnes efter
den Sum, hvorpaa Indholdet lyder (jfr. §9vn), og at forsaavidt Betalingen op¬
kræves iVestindien, regnes hver Skilling lig med 1Cent.
C. For Pakkesager:
1) Naar de ikke ere bestemte til et andet Poststed (lokale Forsendelser og Di¬
striktsforsendelaer) :4Sk. for hver Pakke med Tillæg af 2Sk. for hvert Pund
af Pakkens Vægt. Er Værdi angiven, betales endvidere en Assurancepræmie af
2Sk. for livert 100 Ed. eller derunder af den angivne Værdi.

2) Mellem Kongeriget og Færøerne paa den ene Side og Island paa den anden Side:
12 Sk. for hver Pakke med Tillæg af 4Sk. for hvert Pund af Pakkens Vægt.
Er Værdi angiven, betales endvidere en Assurancepræmie af 8Sk. for hvert 100
Ed. eller derunder af den angivne Værdi.

3) Mellem Kongeriget, Fæi'øerne og Island paa den ene Side og de dansk-vestindiske
Besiddelser paa den anden Side, naar Forsendelserne ikke behandles af noget
fremmed Postvæsen; 12 Sk. (opkræves iVestindien med 6Cents) for hver Pakke

med Tillæg af 4Sk. (opkræves iVestindien med 2Cents) for hvert Pund af
Pakkens Vægt. Er Værdi angiven, beregnes endvidere en Assurancepræmie af
8Sk. (opkræves iVestindien med 4Cents) for hvert 100 Ed. eller derunder af
den angivne Værdi.
4) Brøkdele af et Pund regnes for et heelt Pund.
5) For Adressebreve beregnes ingen Betaling,

n. Modtagelsesbeviset til Erhvervelse af Modtagerens Kvittering for anbefalede Breve,
Pengebreve eller Pakkesager udfæi'diges og medsendes af vedkommende Posthuus uden Betaling.
For Tilbagesendelsen af det kvitterede Beviis forudbetaler Afsenderen derimod Porto som for et til¬
svarende almindeligt Brev.
m. a. Por Forsendelser, der ifølgende Tilfælde afgaae til et andet Poststed end det,
hvortil de oprindelig vare bestemte, nemlig: naar de
maae betragtes som uanbringelige,
paa Forlangende omexpederes af Postvæsenet,

P i i p s i i i

%

':h

IR-'-;

%

■/y ■■

!l
> ■

(

ved
selve
Udleveiingen
tilbagevises,
tilbagegives
eller
omadresseres,

vedførsteLeiligbedtilbageleveresiuskadtStand,efteratVedkommendeliar

%

ladet

de ankomne Postsager afhente,
tilbageleveres iuskadt Stand, fordi den, der paa enAndens Vegne bar modtaget

dem, ikke kan bringe Vedkommende dem iliænde,
beregnesforOmexpeditionenfølgendeTillægsporto:
for føse Breve :

Intet,

I

forPengebreve1Sk.(opkrævesiVestindienmed1Cent)pr.100Rd.,dog
iintet Tilfælde mindre end 4Sk. (naar Opkrævningen skeer iVest¬

I

indien, 2Cents),
fo)' Pakkesager 1 /2Sk. (opkræves iVestindien med 1Cent) pr. Pund, hvor¬

ved Brøkskilling afrundes opefter, dog iintet Tilfælde mindre end
(naar Opkrævningen skeer iVestindien, 2Cents).

i'

4Sk.

e n h ø i e r e der gjæ
Skeer Videresendeisen paa en Strækning, for livilken
STaxtendden,dergjaldtfordenalmindeligeBesørgelse,beregnesdesudenPor-

skj ellen mellem de to Taxter.

■Vr

Saavel
det
sidstnævnte
Tillægsbeløb
som
Tillægsportoen
for
Omexpeditionen

bliver,selvomForsendelsenoprindeligerafgaaetfrankeret,affordretModtageren,
forsaavidtdenævnteBeløbikkeforudbetalesafden,derharforlangtOme.xpeditionen.BeggeBeløbeftergivesdogforsaadanneForsendelser,derikke

maae be-

m

sørges uden at være forud fuldstændig frigjorte,
b. Naar en Forsendelse i

andreTilfældeafgaaermedPostenfradetoprindelige
AdressestedtiletnytBestemmelsessted,betragtesdensomenganskenyForsendelse.

øl

§6.

Betaling for særlige Tjenester og Ydelser. *
I .

FordesærligeTjenesterellerYdelser,derpaaForlangendepræsteresafPostfunk¬

tionærerneogikkehøretildeYdelser,forhvilkedeniPostlovens§12ogovenforunder§5
fastsatte.Betaling
er
bestemt,,
skal
der
erlægges
særlig
Betaling
efter
samme
Lovs
§16
og
nedenstaaende nærmere Bestemmelser,
i t

.BetalingenforMeddelelseafTilstaaelseforIndleveringen(Postbeviis)erlæggesikke,

naarderblotforlangesUnderskriftafdenmodtagendePostfunktionærienafAfsenderenleveret
BogellerBlanket,dererindrettetogudfyldtpaadenforPosthuseneforeskrevneMaade.ErUd¬

fyldningenfraAfsenderensSideikketilstrækkelig,erePostfunktionærerneberettigede,menikke

forpligtedetilatpaatagesigatfuldstændiggjøreUdfyldningenmodhverGangatoppebæreden
forUdfærdigelsenafetenkeltPostbeviisfasts^teBetaling.

■Udfærdiges Postbeviset paa de af Postbestyrelsen eller af Posthusene
Blanketter, levered

maae flere samtidig indleverede Forsendelser fra

e n

og samme Afsender ikkun opføres paa eet

Postbeviis,naardeentenhenhøretileetAdressebrev,.ellernaarsamtligeForsendelsererePakke¬
sagerudenangivenVærdiellerPostopkrævningsbreve.IdetosidstnævnteafdisseTilfælde

e r e
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PosthuseneimidlertidikkeforpligtedetilatsamleforskjelligeForsendelserieetBeviis,naardisse
ere bestemte til forskjellige Modtagere; og forsaavidt en saadan samlet Anførsel alligevel finder

Sted,erePosthuseneberettigedetilatberegnePostbeviis-BetalingforhverenkeltForsendelse.
III. Betalingen for Tillæg af Lak skal ydes

naar Afsenderen ikke ved Indleveringen selv

levererfornødent,holdbartLaktilPaatrykningafdeanordnedePrivat-ellerPostsegl(jfr.§4vi);
ogBetalingenberegnesforhvertenkeltPengebrev,hverPengepakkeosv.forsig.
●BetalingenforMærkningerlæggesforenhverForsendelse,dervedIndleveringenikke
I V

er fuldstændig mærket paa anordnet Maade (jfr.
derenønsker,atPostfunktionærenskalafhjælpe.

4VII), og hvis Mangler isaa Henseende Afsen-

V. Betalingen for Konvolutering af Pengebreve betragtes som Godtgjørelse baade for

Tillæg af Papir, Tildannelse af Konvoluten, Indpakning af Indholdet og Udskriften paa
Pengebrevet.

De iLtrr. m, iv og Vnævnte særlige Ydelser samt Paaskrivning af Adresser og Levering og Udfærdigelse af Adressebreve ere Posthusene kun forpligtede til at præstere, naar de
VI.

derom anmodes, naar den derfor fastsatte Betaling erlægges ved Indleveringen, og forsaavidt
Tiden tillader det, hvorimod de under alle Omstændigheder ere forpligtede til at meddele Til-

staaelseforIndleveringen.ForefindesdepaagjældendeForsendelseriBrevkasserne,kanBetalingen

for de Ydelser, der ere nødvendige for at bringe Forsendelserne ibehørig Stand, afkræves Mod¬
tageren, forinden Forsendelsen udleveres.
V I I

.DenforUdbringningafExpresbreve(jfr.Postlovens§16c)fastsatteBetalingberegnes

ogsaa for Udbringning af Postforsendelser, der ved Estafette befordres til et Poststed for at be¬
sørges afleverede fra dettes Postliuus.

BetalingenberegnesmeddeforUdbæringomNattenbestemteSatser,naarIndleverings¬
posthuset skjønner, at Udbringningen vil komme til at foregaae iTiden mellem Kl. 10 Aften og
Kl. 6Morgen. Por Forsendelser til saadanne Postexpeditioner, hvorfra der undtagelsesviis ikke
er indrettet nogen Omdeling for Postvæsjsnets Kogning (jfr. §12 vi), beregnes den iPostloven

for Udbringning „i selve Omdelingsdistriktet“ bestemte Betaling, naar Modtagerens Bopæl er i
samme By som Posthuset eller idettes umiddelbare Nærhed.

Samtlige Betalinger for Expres- og Estafetteforsendelser skulle erlægges af Afsenderne, af
hvem Posthuset ifornødent Fald, naar Betalingerne ikke forud nøiagtig kunne beregnes, kan for¬
lange et passende Depositum, mod at endelig Afregning skeer snarest muligt.
VIII. For den under §12 in omhandlede extraordinære Udlægning af Postforsendelser til
stadig Afhentning kunne Posthusene for hver Adressat med Huusstand forlange forud erlagt e n
Godtgjørelse af indtil 32 Sk. maanedlig foruden Godtgjørelse for mulig Taskevexel, Kreditgivning
og Bogføring (jfr. Ltr. ix).

IX. At bekræfte Indholdet af Postforsensendelser, naar dette bestaaer af Værdipapirer paa

Navn eller andre Gjenstande, der ikke henhøre til de iPostlovens §12 bnævnte Sager; at be¬
sørgeIndpakningogOmsnøringafPakkesagermedTillægafMateriale;atnedlæggeForsendelserne
ieller udtage dem af private Tasker samt opbevare de dertil hørende Nøgler; at give Kredit paa

Porto,BetalingforsærligeYdelser,FrimærkerellerandrePostbetalingerogføreBogidenneAn6
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ledning,paahvilerikkePosthusenesomPligtogmaafølgeligberoepaaoggodtgjores
Overeenskomst.

i

efter privat

Bliverdet,paaGrundafmangelfuldIndpakningfraAfsenderensSide,nodvendigtunderveis

atforsyneenPakkeforsendelsemedIndpakningellerOmsnering,kanUdlægettildetteMateriale
fordres erlagt af Modtageren, forinden Forsendelsen udleveres.

my .

§7.

Forudfrigjerelse af Forsendelserne ,Erlæggelse af Porto e n .
I. Ved Anvendelsen af de iPostlovens §13 indeholdte Bestemmelser om, for hvilke Post¬
forsendelserdenStatskassentilfaldendeBetalingskalerlæggesforud,følgesnedenstaaende n æ r m e r e

L«f:

Eegler.

a)Til„MedlemmerneafdetkongeligeHuus“henregnesDronningen,Enkedronninge
ogdekongeligePrindserogPrindsesser,forsaavidtdePaagjældendehavefastBopæl
n

■,S-1
●if

her iLandet.

b) De Stats- og kommunale Myndigheder, til hvilke Forsendelserne iAlminde¬

%
i-é

lighed ikke maae afgaae ufrpkerede, ere de, der omhandles i§§ 1og 7af
„AnordningomBehandlingenafPostforsendelsertilogfraStats-ogkommunale

Myndigheder" (vedhæftet nærværende Anordning som Bilag). Den ufrankerede Af¬

sendelsemaakunfindeSted,naarAfsenderenikkehenhorertildenysnævnteStats-og
kommunale
Myndigheder
og
derhos
paa
Forsiden
af
Forsendelsen
(for
Pakkesagernes
Vedkommende
Adressebrevet)
har
anført
Paategningen:
„Befalet
Beretning"
eller
„Af¬
æsketErklæring"(forPenge-ogPakkeforsendelsernesVedkommende:„BefaletInd¬

sendelse")samtforsynetdennePaategningmedsinegenhændigeUnderskrift,
c) Ved „Krigstid" forstaaes den Tid under Krigsberedskab eller Krig, ihvilken Post¬

væsenetharoprettetsærligePosthuseforHærenellerafHensyntilenTroppe¬
styrketruffettilsvarendeForanstaltningerveddealmindeligePosthuse.Frankerings¬
tvangen,hvisBegyndelseogOphorbekjendtgjoresafPostbestyrelsen,gjælder,

fe-.

i

r

selvomModtagerenikkehorertildenaktiveDeelafHæreneller.Flaaden,'
ogudenHensyntil,frahvemForsendelsenafgaaer,ogmedhvilkenPaategning
den er forsynet,

r

f

i>.:
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d) Til de Breve, der ikke maae afgaae ufrankerede, fordi de ere aabne osv., henregnes

deelsdeBreve,medhvisIndholdModtagerenkangjoresigbekjendtudenatbryde

Forsegling ellér Omslag, deels de Brevforsendelser, udenpaa hvilke der findes andre
11

TilkjendegivelserendAdressenogAfsenderensNavn,StillingogBopæl.

.NaarBrevemedAnbefalings-,Postopkrævnings-,Expres-ellerEstafette-Paategning
ikkeforuderefuldstændigfrigjorte,betragtesogbehandlesForsendelsernesomalmindeligeBreve,
saaledes at der intet Hensyn tages til Paategningen,

Andre Forsendelser, der ere Frankeringstvang undergivne og desuagtet ikke forud ere fuld¬

stændigfrigjorte,blivederimodententilbagevisteellertilbageholdteafPostvæsenetogbehandlede
som uanbringelige (jfr. §13),

t

»

Ji
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III. Har Afsenderen ved Indleveringen af en Postforsendelse ikke betalt det fulde Taxtbeleb,

fordi den modtagende Postfunktionær har opgivet dette urigtig, kan det for lidet beregnede Beløb
ikke afkræves Modtageren.
IV. Til „private" Afsendere, som ere forpligtede til at efterbetale de paalobne Postpenge
for Forsendelser, der ikke ere indløste af Modtageren, henregnes Enhver, der ikke hører til
Kongehuset eller ved den paagjældende Afsendelse har repræsenteret en af de i§§ 1og 7af
„Anordning om Behandlingen af Postforsendelser tilog fra Stats- og kommunale Myndigheder" (Bilag
til nærværende Anordning) omhandlede Myndigheder. Efterbetalingspligten indtræder, naar For¬
sendelsen iydre uskadt Stand præsenteres for Afsenderen og der foreligger en Erklæring fra
Bestemmelsesstedets Posthuus eller Adressaten om, at denne vægrer sig ved Indløsningen, eller
fra Posthuset om, at Forsendelsen ikke paa ordinær Maade kan bringes ham ihænde. Afsenderen
kan ikke frie sig for Efterbetalingspligten ved at give Forsendelsen en anden Adresse, og Post¬

væsenet er ikke forpligtet til at søge at gjøre sig betalt ved Eealisation af Forsendelsen, forinden
det gjør Fordring paa Efterbetaling.
§8.
F r i m æ r k e r

Frimærkokonvoluter og Brev-Kort.

I. Forud-Frigjørelse af Postforsendelserne skeer derved, at Afsenderen eller vedkommende
Postfunktionær paaklæber Brevforsendelserne, Pengebrevene eller Adressebrevene Postfrimærker
af en paalydende Værdi, der svarer til den Betaling, som skal erlægges, eller derved, at Afsen¬
deren benytter de af Postvæsenet udstedte Postfrimærke-Konvoluter eller Brev-Kort. Frimærker

kunne anvendes til Betalingen for Udbringning af Expres- og Estafette-Forsendelser, derimod
ikke ved andre af de iPostlovens §16 nævnte Betalinger for særlige Tjenester og Ydelser og
heller ikke ved Erlæggelsen af Estafette-Expeditionsgebyret (§ 5iANr. 5).
Frimærkerne osv. modtages ikke løse som' Betalingsmiddel.
II. Postvæsenet udfærdiger for Tiden til almindeligt Brug:
a) Frimærker

af blaa Farve med graa Bord til en Værdi af 2Sk. pr. Stk.
n

violet

3—

rød

4

bruun —

8

„grøn — —
n

violet —med bruun Bord

—
—

16 —

—

48 -

—

Naar 100 Frimærker paa een Gang tages, sælges de for henholdsviis 2, 3, 4, 8,
16 og 48 Ed.
b) Brev-Kort

med paatrykt Frimærke af blaa Farve til en Værdi af 2Sk. pr. Stk.
55

4

rød

}

uden noget Tillæg
for selve Kortet.

Naar 100 Brev-Kort paa een Gang tages, sælges de for henholdsviis 2og 4Ed.

M

f m

5vf(

}
\
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c) Frimærke-Konvoluter

medpaatryktFrimærkeafblaaFarvetilenVærdiaf2Sk.pr.Stk.
rød

4

—

foruden |Sk. for
h^er Konvolut.

Naar25KonvoluterpaaeenGangtages,sælgesdeforhenholdsviis56Sk.
1Rd.8Sk.(herierindbefattetBetalingenfurKonvoluterne).

Besuden vedblive Frimærker af ældre Udgaver at

v æ r e

deraf haves.

og

gyldige, saalængé Forraad

III.Frimærker,Brev-KortogFrimærke-KonvoluterskulleværetilSalgpaaethvertPost¬

kontorogenhvørPostexpeditioniKongeriget,paaFærøerneogIsland,saavelenkelte

som istørre

Partier,
paa
enhver
Tid,
naar
Posthuset
er
aabent.
Paa
Brevsamlingsstederne
og
hos
Landpost¬
budene
skal
der
idetmindste
kunne
erholdes
2og
4Skillings
Frimærker,
enkelte
eller
ismaa
Partier;
Brevsamlerne
og
Landpostbudene
ere
derhos
forpligtede
paa
tilForlangende
og
mod
Forudbetaling
medførstePostatskaffeFrimærker,Brev-KortogFrimærke-Konvoluter,somdeikkeselvhave
tilveie fra et Postkontor eller en Postexpedition. '
I

.Ben
for
Frimærker,
Brev-Kort
og
Frimærke-Konvoluter
erlagte
Betaling
tilbagebetales

V

ikkeafPostvæsenetmodTilbageleveringafFrimærkerneosv.Berimod.kunnedenæråteFrigjørelsesmidler
paa
et
Postkontor
eller
en
Postexpedition
forlanges
ombyttede
med
tilsvarende
eller

andre
Sorter
Frigjørelsesmidler,
af
en
selve
til Frimærkernes
Paalydende
svarende
Værdi
(for
selve

Konvoluterne
godtgjøres
derimod
Intet),
naar
Frimærkerne
osv.
ere
ubenyttede,
ubeskadigede
ooaldelesrene.IandetFaldskeerOmbytningen—forsaavidtdenneoverhovedettilstedes—

kun

naarVedkommendederomhenvendersigtilGeneraldirektoratetforPostvæsenet.

V.
Frimærker,
der
ere
udklippede
af
Brev-Kort
eller
af
Frimærke-Konvoluter,
tages
ogsaa

for
gyldige,
naar
de
benyttes
Frigjørelse
til
af
andre
Forsendelser;
ligeledes
anerkjendes
almindelige
Frimærker,derereklæbedepaaBrev-KortellerFrimærke-Konvoluter.

Frimærkertagesikkeforgyldige,naardeeremakuleredeellerhaveetsaadantUdseende,

at der hos Posthusene opstaaer grundet om,
Formodning
' have været benyttede til
at de tidligere
Frigjørelse af Postforsendelser.
V I .

Por
Frimærker,
der
Overflod
til
ere
paaklæbede,
yder
Postvæsenet
ingen
Erstatning,

hvorimod Posthusene saavidt muligt undlade at annullere dem.
(Om Frimærker, der ere anbragte paa Forsendelser
§10 vi).
v i r

s o m

paa Forlangende tilbageleveres.

s e e

●Publikum
anmodes
om
anbringe
at
Frimærkerne
paa
Brevforsendelsernes,
Penge¬

brevenes
eller
Adressebrevenes
Forside
idet
øverste
høire
Hjørne;
dog
anerkjendes
ogsaa
de
paa

andenPladsafForsidenanbragteFrimærker.Undtagelsesviis(ognavnlignaarderikkeerPlads
paa
Forsiden)
anerkjendes
ogsaa
de
paa
Bagsiden
anbragte
Frimærker,
forsaavidt
de
bemærkes
af
det afsendende Posthuus.

PosthuseneskulleydePublikumfornødenVeiledningmedHensyntilAnvendelsen

bringeisen
af
Frimærkerne
samt
efter
Afsenderens
Anmodning
anbringe
Frimærkerne
Forsendelser,
til
hvis
Frigjørelse
Frimærkerne
kjøbes
ved
selve
Indleveringen,
vm. De af Postvæsenet

og An-

paa saadanne

paadedansk-vestindiskeBesiddelserudfærdigedeFrimærker

fkv"
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tages kun for gyldige, naar de findes anbragte paa de fra de nævnte Besiddelser afgaaede For¬
sendelser.

Udenlandske Postfrimærker kunne ikke iIndlandet anvendes til Frigjørelse af Postforsen¬
d e l s e r.

Foruden de ovenombandlede Frigjorelsesmidler udfærdiger det danske Postvæsen
Tjeneste-Frimærker og Tjenestebrevkort, for hvis Salg, Benyttelse og Anvendelse de særlige
●Kegler ere gjældende, der indeholdes i„Anordning om Behandlingen af Postforsendelser til og fra
Stats- og kommunale Myndigheder” (Bilag til nærværende Anordning), og med Hensyn til hvilke
de ovenfor anførte Bestemmelser iovrigt ere gyldige.
IX.

§9.

Forsendelsernes Indlevering (Afgivelse til Postvæsenet).
I. Almindelige, ikke anbefalede Brevforsendelser, ved hvis'Frankering, Adressering og
øvrige Beskaffenhed der ifølge de derfor gjældende Regler ikke er nogen Mangel, kunne, med An¬
svar for Postvæsenet, enten nedlægges ide af Postvæsenet idette -Øiemed anbragte Brevkasser
eller formelig indleveres paa Posthusene eller afgives til de af Postvæsenet antagne eller kontrol¬
lerede Landpostbude, naar disse udføre deres Toure.

Anbefalede Breve, Expresbreve, Estafettebreve, Pengebreve eller Pakkesager maae derimod,
naar Postvæsenet skal være ansvarligt for dem, ikke nedlægges iBrevkasserne, men skulle formelig
indleveres eller afgives.

Indlevering til de almindelige Post-Udvexlere paa Landpostbud-Routerne betragies ikke
som «keet til Postvæsenet.

II. Skeer Indleveringen paa de almindelige Indleveringssteder iPostlokalerne, kunne Post¬
forsendelserne, med Ansvar for Postvæsenet, afgives til en hvilkensomhelst der tilstedeværende Post¬
funktionær. Bærer Funktionæren ikke Postuniform, kan den Indleverende forlange hans Navn og
Stilling opgivet samt, forsaavidt Funktionæren ikke' er offentlig ansat, men staaer iprivat Tjeneste
ved Posthuset og der udfærdiges Postbeviis for den paagjældende Forsendelse, forlange sig foreviist
Funktionærens Bemyndigelse til at underskrive Postbeviset. Landpostbudene skulle, naar de ere i
Funktion, bære det anordnede Postskilt synligt; naar en Anden sendes ideres Sted, skal denne
være forsynet med fornøden skriftlig Legitimation, som han paa Forlangende er forpligtet til at
forevise den, der ønsker at aflevere Postforsendelser -til ham.

III. Tiderne for Postforsendelsernes Indlevering ved Posthusene samt Brevkassernes Tøm¬
ning fastsættes efter følgende Regler:
Yed Postkontorerne og Postexpeditionerne kunne Forsendelser af enhver Art indleveres ihele
Kontortiden (jfr. Afsn. II §5).
Yed Postkontorerne og Postexpeditionerne udenfor Kjøbenhavn sluttes Indleveringen til
den første derefter afgaaende Post:
for Pengebreve og Pakkesager IV2 Time
„anbefalede Breve og Postopki-ævningsbreve 1Time
„andre Brevforsendelser V2 Time
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forinden
Postens
planmæssige
Afgang
fra
Posthuset.
Til
en
Post,
der
afgaaer
Kl.
8V2
Formiddag
ellertidligere,sluttesIndleveringendogAftenenforudmedKontortidensUdlob.
Postbrevkassernetommes,foratForsendelsernekunneafgaaemedforstePost:

forsaavidtdeereanbragtevedselvedefastePostkontorerellerPostexpeditioner,derere

beliggende
paa
Jernbanegaardene
eller
lige
op
disse:
til 5Minuter
for
hvert
videregaaende
Post¬
top
planmæssige
Ankomst
eller,
for
de
Togs
Vedkommende,
der
afgaae
fra
Udgangsstationer,
10

Minuter for den planmæssige Afgang;

forsaavidtdeereanbragtevedandrefastePostkontorerellerPostexpeditioner:ViTime

for
hver
videregaaende
Posts
planmæssige
Ankomst
eller,
for
de
fra
Udgangsstationer
afgaaende

PostersVedkommende,ViTimefordenplanmæssigeAfgang;endvidereViTimeforhverBrev¬

omdeling, der ikke finder Sted af Hensyn til de med en gjennemgaaende Post ankomne
Forsendelser ;
Afgang;

forsaavidt
de
ere
anbragte
ide
bevægelige
Postkontorer:
umiddelbart
efter
Togets
(Skibets)
forsaavidtdeereanbragtepaaPostvogneelleriprivateSkibe:vedAnkomstentiletPost¬

kontor eUer en Postexpedition;

forsaavidt
de
ere
anbragte
ved
Brevsamlingssteder:
V2
Time
for
Postens
planmæssige

An-

komsttid, dog ikke senere end Kl. 9Aften;

forsaavidt
de
ere
anbragte
paa
Landpostbud-Kouter:
naar
Landpostbudet
passerer
forbi
paa

Touren til Posthuset.

DepaaPoststederneophængteBrevkasser,derikkeereanbragtevedselvePosthusene,

tommes til de for hvert Sted især fastsatte Tider.

.SlutningstiderneforIndleveringenveddekjobenhavnskePosthusebestemmes
Postbestyrelsen.

særlig af

HvorledesIndleverings-ogKassetomnings-TidendereftererbestemtfordeenkeltePost¬

kontorer
og
Postexpeditioner,
skal
være
angivet
ved
Opslag
ved
det
paagjældende
Posthuus
og
des¬
uden offentlig bekjendtgjort (jfr. Afsn. II §6).
I V .

PosthuseneskullevedIndleveringenligefremafvisesaadanneGjenstande,hvisBe¬

fordringerforbudt(jfr.§3),ellersompaaGrundafderesVægtogOmfangikkekunneblive

besorgede(jfr.§4via).Forsendelser,hvisangivneVærdioverstiger50Ed.,modtagesikke
Befordring
til
mellem
Brevsamlingssted
og
nærmeste
Posthuus
eller
med
Postvæsenets
Landpost¬
bude,
medmindre
Afsenderen
skriftlig
(f.
Ex.
ved
Paategning)
forlanger
det,
saaledes
at
Postvæsenet
ikkeovertagerdetfuldeAnsvarGfr.§151b).DeenkelteUndtagelser,der iden nysnævnte
HenseendeeregjorteforBrevsamlingsstedernesVedkommende,
Posthusene(BilagtildenneAnordning).

e r e

angivne paa Fortegnelsen over

IsaadanneTilfælde,hvordetvedIndleveringenkansees,atForskrifternemedHensyntil
Frankering,
Indpakning,
Mærkning,
Adressering,
Konvolutering,
Forsegling,
Værdiangivelse,
Adresse¬
brevosv.ikkeereiagttagne,skalPosthusetgjoreopmærksompaaManglen,

og Forsendelsen vil

daikkeblivemodtagenellerbesørget,forindenAfsenderen har foranlediget Manglen afhjulpen.

Dog kan Posthuset ,

l

.. {

i

n a a r

enalmindeligPakkeforsendelse(ikkePengeforsendelse)indleveresuden

i

I
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at være hensigtsmæssig indpakket, modtage den til Besørgelse imangelfuld Stand, naar deraf ikke

kan befrygtes Beskadigelse af andre Forsendelser (jfr. §4vi f) eller væsentlig Ulempe for
Postens Expedition og Afsenderen eller hans Bud derhos ved at underskrive en Paategning paa Adresse¬
brevet erklærer, at Pakken afgaaer paa Afsenderens Risiko. Opstaaer der ved Indleveringen af e n
almindelig, ikke anbefalet Brevforsendelse grundet Formodning om, at den indeholder Penge, skal Post¬
huset —dog uden bestemt at nægte Forsendelsens Besørgelse som almindeligt Brev —saavidt

muligt gjøre Overbringeren opmærksom paa det Ulovlige ved en saadan hemmelig Indlægning.
Det Postkontor eller den Postexpedition, som først modtager Forsendelser, der ere ind¬
leverede til en Brevsamler eller et Landpostbud, kan reise Indsigelse paa Grund af Forsendelsernes

Beskaffenhed eller deres mangelfulde Behandling fra Afsenderens Side og ganske afvise dem, selv
om Brevsamleren eller Landpostbudet har modtaget dem uden Bemærkning.
(Om Virkningen af, at Posthuset ikke gjer Indsigelse mod Indpakningen, see §15iif. Om
de særegne Ydelser af Posthusene ved Indleveringen, see §6),
V. Den Tilstaaelse for Indleveringen af anbefalede Brevforsendelser, Pengebreve, Pakke-

sagerogPostopkrævningsbreve,sompaaAfsenderesForlangendemeddelesdem,skalindeholde
Angivelse af:

Adressaten, Bestemmelses-Postkontoret eller Postexpeditionen, Forsendelsens Art, angivne
Værdi (event, ogsaa Postopkrævningsbeløbet) og Vægt (ikkun for Pakkesagernes Vedkommende),
samt om en Pengeforsendelses Indhold er eftertalt; endvidere Værdien af de fra Afsenderens Side

anbragte Frimærker, den kontant erlagte Betaling, Datering (med Udfærdigelsens Datum) og
Underskrift. Derhos kan Afsenderen forlange sig angivet som saadan iTilstaaelsen.
Forsaavidt der ikke benyttes en af Afsenderen selv leveret Bog eller Blanket (jfr. §6n)
til Meddelelse af Tilstaaelsen, skal denne udfærdiges paa Blanketter, der ere trykte paa grønt
Papir, naar Forsendelsen er et anbefalet Brev, et Pengebrev eller en Pakkeforsendelse med angiven
Værdi. Kun for Pakkeforsendelser uden angiven Værdi samt Postopkrævningsbreve maa Tilstaaelsen
udfærdiges paa Blanketter, der ere trykte paa hvidt Papir.
Efterat Indleveringen har fundet Sted, kan Tilstaaelsen kun forlanges meddeelt, forsaavidt
Afsenderens Navn har været opgivet ved Indleveringen og han er istand til nogenlunde bestemt at
angive Indleveringsdagen, samt naar Udfærdigelsen kan skee paa en for Posthuset bekvem Tid. i
Afsenderen kan forlange sig Tilstaaelsen meddeelt iflere Exemplarer.
VI. Forlanger Afsenderen ikke særlig Tilstaaelse for Indleveringen af anbefalede Breve
eller Forsendelser med angiven Værdi, skulle disse, naar han ønsker det, saavidt muligt indføres
ihans Nærværelse iden dertil bestemte Protokol. Naar ved Indleveringen af anbefalede Breve,
Pengebreve og Pakkesager Afsenderens Navn opgives, vil dette blive anført iProtokollen.
VII Eftertælling af Indholdet ved Indleveringen paahviler som Pligt ikkun Postkontorerne
og Postexpeditionerne og det alene ifølgende Tilfælde:
naar Forsendelsen er et Pengebrev eller en Pakkeforsendelse;
naar Indholdet er gangbar Mønt (dog ikke mere end 1000 Ed. for een Forsendelse), Pengerepræsentativer. Obligationer lydende paa Ihændehaver eller lignende Værdipapirer, der ere gyldige
iHvermands Haand;
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naar Posthuset, forsaavidt Indholdet

r-“

fremmedePengeellerPengerepræsentativer,

istandtilatbedommeIndholdet,saaledesatdettesOvereensstemmelsemed

bekræftes;

n a a r

den fulde paalydende Sum af Indholdet

e r

Adressebrevet.

e r

Værdiangivelsen kan

angiven som Værdi paa Brevet eller

Den,derindlevererenForsendelse,hvisIndholdskaleftertælles

paa Posthuset, har Ret

tilatforlange,atEftertællingenfinderStedihansPaasyn.
i

§10.

"

Tilbagelevering og Forandring iAdresseringen.

I.Afsenderenkan,saalængedenafhamtilPostvæsenetafgivneForsendelseeridettes

Værge,
erholde
Forsendelsen
tilbageleveret
eller
udleveret
efter
en
anden
Adresse
end
den
forst
op¬

givne,
naar
Saadant
kan
skee
uden
Forstyrrelse
af
Postens
Expedition,
og
naar
Afsenderen
behorig
f

kan legitimere sig som saadan.

-Dnskes
n.
Forsendelsen
tilbageleveret,
forinden
den
afgaaer
fra
Indleverings-Posthuset,

kan
dette
forlange,
at
Afsenderen
forst
neiagtig
skal
angive
Udskriften
og
enten
forevise
en
Gjen-

partafdenne,skrevenmedsammeHaandskrift,ellerforevisedetSignet,hvormedForsendelsener

forseglet.
Posthuset
kan
derhos
fordre
behørig
Tilstaaelse
for
Tilbageleveringen,
forsaavidt
en
saadanTilstaaelseikkebliveroverflødigvedTilbagegivelseafetPostbeviis.

III.UnskerAfsenderen,efteratForsendelsenerafgaaetfraIndleverings-Posthuset,atden

skal
tilbageleveres,
tilbagesendes
eller
udleveres
efter
en
anden
Adresse
end
den
oprindelige,
er
Posthuset
(hvad
enten
dette
er
paa
et
Underveissted
eller
paa
Bestemmelsesstedet)
berettiget
tilatfordre,atderførstskalforeliggeentilSammestiletskriftligellertelegrafiskAnmodning
fra
Afsenderen,
hvori
Forsendelsens
Afgangstid,
Art,
Udskrift
(event,
tillige
det
benyttede
Signet)
nøiagtigerangivet,ogsomerforsynetmedAttestationfraIndleverings-Posthusetentenomat

Udstederen
er
rette
Afsender,
eller
om,
at
han
er
den,
der
har
udstedt
Anmodningen.

IV.
Denne
Attestation
skal
meddeles
uden
Betaling
af
Indleverings-Posthuset,
som
dog
kun

erforpligtettilatmeddeleden,naarAfsenderenharlegitimeretsigpaadenunderLtr.uomtalte

Maade.
Skeer
Attestationen
paa
Afsenderen
af
et
udfærdiget
Telegram,
skal
Indleverings-Post¬
husets
Tjenestesegl
paatrykkes,
dets
og
Tilstedeværelse
bekræftes
ved
Telegraferingen.
V.
Skeer
Tilbageleveringen
Afsenderen
til
efter,
at
Forsendelsen
er
afgaaet
fra
Indleverings-

Posthuset,
er
det
udleverende
Posthuus
berettiget
at
forlange
til
sig
meddeelt
behørig
Kvittering,
forinden Udleveringen finder Sted.
V I

.Skeer
Tilbageleveringen,
forinden
Forsendelsen
afgaaet
er fra
Indleverings-Posthuset,

tilbagebetales
ikkun
de
kontant
erlagte
Frankobefob,
og
dette
kun
forsaavidt
der
ikke
er
anbragt

Frimærker
for
disse
Beløb,
naar
Tilbageleveringen
fordres.
Paaklæbede
Frimærker,
der
ikke
alt
ere
tilintetgjorte,
naar
Tilbageleveringen
forlanges,
annulleres
ikke
ved
Udleveringen.
Iandre Tilbageleverings-Tilfælde

mæssige Porto m. v.
I . .

!:

S ■ .
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e r

Afsenderen forpligtet til at tilsvare den fulde taxt-
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§Il-

Forsendelsernes Befordring og Dirigering.

IEnhverForsendelseskalfraIndleveringsstedet,forsaavidtikkestørreHurtighedkan^o p iiaaesvedenandenDirigering,afgaaemedførstePosteller,naardeterenLokalforsendelse,

besørges ved første Omdeling eller Udlevering.
Ved første Post forstaacs den til Befordring af Forsendelser som den paagjældende be¬

nyttedeBefordringsleiliglied(AfsnitII§1),derfalderførstefterSlutningenafdenIndleverings-‘

ellerKassetoraningstid,indenhvilkenForsendelsenpaaretteMaadeerafgivettilPostvæsenet.
Ved første Omdeling eller Udlevering forstaaes den, der for Forsendelser af den
falder først efter den ovennævnte Tid.
11

paagjældende Art

.De Pengebreve og Pakkesager, dei- af et Postkontor eller en Postexpedition modtages

fraetLandpostbud,etBrevsamlingsstedellerenikke-regnskabsførendePostexpeditionforat

O m ¬

expederes,videresendesikkeubetingetmedførstePostefterAnkomsten,naardennefalderefter,

atIndleveringenveddetomexpederendePosthuusafdetilsvarendeForsendelserersluttet.
.løvrigt skal Viderebefdrdringen af Forsendelserne skee med første Post efter.
n i

at

de

ere ankomne.

IV.FradeovenanførteReglermaaderkungjøresUndtagelser,naardisseereuundgaaelig
nødvendige,f.Ex.iKrigstidellernaar,underIstransport,Snefald,ForstyrrelseriPostgangen
osv.

Viderebefordring af Pengebreve
Brevforsendelserne.

og

Pakkesager opsættes for at fremskynde Befordringen af

V.PostforsendelsernedirigeresaddeVeie,derafPostbestyrelsenforeskrivesPosthusene,

medmindreAfsenderenvedPaategningharantydetenandenDirigerin der da saavidt muligt
følges. Ved Dirigeringen rette Posthusene sig strængt efter Udskriften, forsaavidt denne gi
giver
CP
O

’

tilstrækkeligOplysning(selvomAfsenderenf.Ex.vedAnførselafPoststedharbegaaetenlige¬

fremFeiltagelse),medmindrevedkommendePosthupsfraModtagerensærligeranmodetomat
foretage en anden Dirigering.

Giver Udskriften ikke tilstrækkelig Oplysning, retter Posthuset
sig efter den af Postbestyrelsen givne Anviisning.

.BemærkesdetunderBefordringenellerExpeditionen,atForseglingenellerTillukningen
paaenBrev-ellerPengeforsendelseergaaetop,skalForsendelsen,saavidtTidentilladerdet,til¬
V I

lukkesvedPaatrykningafPostseglet,deranbringessaaledes,atBeskadigelsenfremdelesbliver
synlig.

Bemærkes
der
under
Befordringen
eller
Expeditionen
saadanne
Beskadigelser
paa
Penge¬
forsendelser,
der
muliggjøre
Udtagelsen
af
Indholdet,
skal
vedkommende
Postfunktionær,
der
tillige
ommuligtskaltilkaldeenandenPostfunktionærsomVidne,forsyneForsendelsenmednyInd¬

pakning eller Tillukning, dog saaledes at den oprindelige bevares.

IdeheromhandledeTilfældeskalderomdetPasseredegjøresBemærkningvedPaateg¬

ning paa Forsendelsen.
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Forsendelsernes Aflevering eller Videresendeise.

I- De af Postvæsenet til Besergelse modtagne Gjcnstande blive efter de nedenanferte

Kegler afleverede til den, der iUdskriften paa Forsendelsen eller ved særlig Meddelelse fra Afsen¬
deren er betegnet som Modtager.
Fra denne Regel undtages dog -foruden de iPostlovens §26 nævnte Tilfælde --

For-

sendelser, der ved Retskjendelse befales udleverede paa en anden Maade, samt Forsendelser, der
vides eller formodes at indeholde toldpligtige Sager og derfor afleveres til Toldvæsenet.
Almindelige Brevforsendelser, der bære en fingeret Adresse, kunne udleveres til den, der

meldersigpaaPosthusetforatmodtagedemogneiagtigangiverAdresseringenogAfgangsstedet.
II. Afleveringen skeer paa eller foranstaltes af det Postkontor eller den Postexpedition, i
hvisPostkredsForsendelsensBestemmelsesstedligger.
Brevforsendelser, der ere bestemte til Udlevering gjennem et Brevsamlingssted eller ved
et af Postvæsenets Landpostbude, udsendes fra Postkontoret eller Postexpeditionen med første Post
efter Modtagelsen, dog saaledes, at de med en gjennemgaaende Post ankomne, til et Brevsam¬
lingssted paa Routen bestemte Forsendelser ikke ubetinget udsendes med den Post hvormed de
ere ankomne.

De fra andre Posthuse ankomne Pengebreve og Pakkesager, der ere bestemte

til Udlevering gjennem et Brevsamlingssted eller ved et af Postvæsenets Landpostbude, kunne
henligge til næste Post, naar den første Post afgaacr inden 1Time efter, at de ere ankomne.
Udsendelsen af Pengebreve og Pakkesager, hvis angivne Værdi overstiger 50 Rd., skeer derhos kun,
forsaavidt der foreligger

e n

skriftlig Anmodning derom fra Adressaten eller denne med Posten har

tilbagesendtdenomForsendelsensAnkomstudfærdigedePostanmeldelsemedbehørigKvittering

uden at tilføie nogen Bemærkning om, at han ønsker Tilsendelsen paa en anden Maade. U d s e n delsen af Pakkesager over 2Punds Vægt til Brevsamlingsstederne skeer kun, forsaavidt Posten er
kjørende, og naar der haves Plads paa den ordinære Befordring; iandet Fald udsendes Adresse¬

brevet med Paategning om, at Forsendelsen henligger, indtil der bliver Plads paa Befordringen,
eller indtil den afhentes. Udsendelsen af Pakkesager over 2Punds Vægt med Postvæsenets Land¬
postbude Ander iAlmindelighed kun Sted, naar Adressaten ønsker det. Budet er villigt til at med¬
tage dem, og han ikke derved overbebyrdes; og det skeer da for Adressatens Regning og Risiko;
iandet Fald udsendes Adressebrevet ligesom ved Pakker til Brevsamlingsstederne.
Vexler en Adressat efter privat Overeenskomst lukket Taske med et Postkontor eller

e n

Postexpedition, saaledes at Tasken befordres med Posten, blive de til Befordring paa denne Maade
bestemte almindelige Brevforsendelser udsendte efter de ovenanførte Regler for Udsendelsen af
Breve til Brevsamlingssteder; andre Arter af Forsendelser kunne ikke forlanges udsendte, før Post¬
huset har modtaget behørig Kvittering for dem.
Forsendelser, der ere paategnede „poste restante“ eller „Bl Afhentning'', skulle undbr
m .

alle Omstændigheder opbevares paa Bestemmelsesstedets Posthuus, indtil de afhentes (jfr.
§13 i). —Forsendelser uden en saadan Paategning, der efter Adresseringen skulle omdeles, til¬
stilles et Brevsamlingssted eller udleveres til et Landpostbud, skulle ogsaa opbevares, indtil de af¬
hentes, naar Modtageren iforveien har anmodet Postkontoret eller Postexpeditionen om indtil videre

i :■
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at opbevare enten samtlige til ham (event, tillige til Personer af hans Huusstand) bestemte For¬
sendelser eller dog alle Forsendelser af en bestemt Art, samt derhos erlagt den i§6vn. bestemte
Betaling derfor.
ITiden mellem Postens Ankomst og Omdelingens Paabegyndelse, samt naar
Posten ankommer saa seent, at Omdeling ikke kan finde Sted samme Dag, kunne Forsendelserne,
selv om de efter Adresseringen ere bestemte til Omdeling, forlanges udleverede paa Posthuset
uden forudgaaet Anmeldelse eller Erlæggelse af Betaling.

IV. De til Afhentning paa et Postkontor, en Postexpedition eller et Brevsamlingssted
bestemte Forsendelser skulle hurtigst muligt og under almindelige Forhold senest ®/4 Time efter
Postens Ankomst til Posthuset ligge færdige til Udlevering. Post-Anmeldelser, hvorved Modta¬
gerne underrettes om Forsendelsernes Ankomst, skulle ligge færdige til Udlevering senest 1Time
efter den paagjældende Posts Ankomst.
Udleveringen af Postforsendelser kan kun forlanges udført iden almindelige Kontortid, med¬
mindre Postbestyrelsen for det paagjældende Poststeds Vedkommende har givet Adgang til extraordinær Afhentning om Aftenen (jfr. Afsnit II §5OV. Expresforsendelser (jfr. §4iv) skulle udbringes fra Bestemmelsesstedets Postkontor eller
Postexpedition strax efter Ankomsten, hvad enten denne er om Dagen eller om Natten; ligeledes
de Estafetteforsendelser, for hvilke der er betalt særligt Udbringningsgebyr.
VI. Omdeling af Postforsendelser skal som Kegel finde Sted ved ethvert Postkontor og
enhver Postexpedition; Undtagelserne isaa Henseende fremgaae af den Fortegnelse over Posthusene,
der er vedhæftet denne Anordning. Omdelingen er indskrænket til en begrændset Kreds om
Posthuset, nemlig —forsaavidt ikke Postbestyrelsen særlig bevilger en Udvidelse —efter den
Kegel, at Forsendelserne af Postvæsenet udbringes saa langt, som der findes en sammen¬
hængende Kække Huse, og ialmindelig bebyggede Gader, men ikke til et enkelt Huns ien endnu

ikke bebygget Gade iUdkanten af Byen eller til et isoleret beliggende Sted, og forevrigt uden
Hensyn til, om Husene ligge paa selve Bygrunden eller udenfor denne.

VII. Paa hvilke Tider Omdelingerne skulle paabegyndes, bestemmes for hvert Poststeds
Vedkommende af Postbestyrelsen, hvorved det betragtes som Regel, at Posthuset ikke behøver at lade

Omdelingen af Brevforsendelser, der ankomme til Posthuset .efter Kh 8Aften, og af Pengebreve og
Pakkesager, der ankomme til Posthuset om Vinteren efter Kl. 6Eftm. og om Sommeren efter Kl.
7Eftm, paabegynde for den næste Dags Morgen, om Sommeren Kl. 7og om Vinteren Kl. 8.
Sommeren regnes fra 1ste April til 30te September.

Derhos finder ingen Omdeling Sted paa Søn- og Helligdage under Gudstjenesten eller
af de efter Kl. 4Eftm. ankomne Forsendelser; ei heller finder Omdeling Sted, naar der paa
Stedet foretages Valg til Folkethinget, saalænge Valghandlingen varer.
Lokalforsendelser, de med Landpostbude ankomne Distriktsforsendelser, samt de med

uregelmæssig farende Skibe ankommende Forsendelser omdeles, forsaavidt ikke anderledes særlig
er bestemt, ikke tidligere end ved den første efter Modtagelsen faldende almindelige Omdeling
a f d e n t i l s v a r e n d e A r t F o r s e n d e l s e r.

Omdelingen af almindelige og anbefalede Brevforsendelser skeer fortrinsviis og maa kun
paa mindre Poststeder skee samtidig med Omdelingen af Pengebreve og Pakkesager.

W f
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Hvilken Boute Postbudene skulle følge under Omdelingen, ftistsættes af Posthuset.
VIII. Afleveringen af Forsendelser, hvis Udskrift uden nærmere Adressering lyder paa

Firmaer,Foreninger,Selskaber,Bestyrelser,Direktioner,Stiftelser,Anstalter,Kasser,Indretninger,
Embeder, Autoriteter osv., skeer til den, der staaer iSpidsen for den paagjældende Virksomhed,
medmindre han selv overfor Postvæsenet har forlangt anderledes, Bestaaer Firmaet, Best^'relsen
osv. af flere sideordnede Medlemmer, kan Afleveringen, naar ikke anderledes udtrykkelig er for¬
langt, skee til et hvilketsomhelst af de paagjældende Medlemmer.
Er en Forsendelse adresseret til Flere, kan Afleveringen skee til hvilkensomhelst af disse.

Er det tvivlsomt, hvem en Forsendelse er bestemt til, fordi der gives Flere af samme

Navn,ervedkommendePosthuusberettigettilatladedenaabneafenafdeformeentligeAdres¬
sater ien Postfunktionærs Overværelse, for om muligt ved Hjælp af Datering og Underskrift at
komme til Vished om, hvem der er rette Modtager; Landpostbudene ere ilignende Tilfælde be¬
rettigede til at lade en saadan Aabning af Forsendelserne foretage ideres Overværelse.
IX. Er en Forsendelse forsynet med den yderligere Paaskrift: „afleveres til“,
til“, „afgives til (hos)

1

y

>

udleveres

aflægges hos“ eller „aabnes af‘, betragter Postvæsenet den, til hvem en saa¬

dan Tilføining henviser, som berettiget ,til at modtage eller raade over Forsendelsen. E n s a a d a n
Berettigelse antages derimod Tilføiningerne; „Adresse ....“, „opsporges hos“, tjenende hos“.
„søges hos“, „boende hos“, ikke ligefrem at give.

X. Er hverken Adressaten eller en ifølge Adressering eller Fuldmagt til Modtagelsen særlig
berettiget Person tilstede ved Udleveringen, kan Postvæsenet aflevere ikke anbefalede Brevforsen¬
/■» -

delser, Expres- og Estafettebreve samt PosføAnmeldelser om ankomne Sager til et voxent
Medlem af Vedkommendes Familie, til hans Huusbond, til en Person, der staaer ihans Tjeneste

eller tilkjendegiver sig som hans Bud, til en af hans Leiere, til hans Vært, eller nedlægge dem i
hans dertil anbragte Brevkasse, medmindre Adressaten, den til Modtagelsen særlig Berettigede eller
Afsenderen overfor Postvæsenet udtrykkelig har forlangt anderledes.
Anbefalede Breve, Pengebreve, Pakkesager og Adressebreve udleveres derimod ikke

paa

den nysnævnte Maade, naar Vedkommende er fraværende; dog er en Mand berettiget til isin
Hustrues, umyndige Børns eller Myndlingers Fraværelse at fordre sig de til disse Personer bestemte
Forsendelserudleveredeuden.udtrykkeligFuldmagt.
.Er den, til hvem Postforsendelser efter det Foregaaende kunne udleveres, ikke kjendt
X I

afdenudleverendePostfunktionær,kandenneforlange,atModtagerenskallegitimeresig,enten
derved at en af Funktionæren kjendt, vederhæftig Mand mundtlig bekræfter hans Identitet, eller at
der fremlægges en tilsvarende skriftlig Bekræftelse, hvis Underskrift Funktionæren erkjénder for
rigtig.

FremlæggerModtagerengyldigKvitteringforForsendelsen,behøverhanikkeatlegitimere
sig.FremlæggerhanbehørigFuldmagtfraVedkommende,erLegitimationikkenødvendig,
Fuldmagtenlyderpaa„Ihændehaveren"eller„Overbringeren"udennogennærmereNavngivelse

n a a r

V

eller Betegnelse.

Undtagelse&viis kan Modtageren legitimere sig ved at forevise Breve, Papirer o. desL, der

tydepaa,athanerden,hanangiver,ellervedatopgiveForsendelsensAfgangssted,Dateringog

‘i
■
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Underskrift, ihvilket sidste Tilfælde Forsendelsen kan aabnes af vedkommende Postfunktionær i

Overværelse af Modtageren, der erholder Forsendelsen udleveret, naar hans Angivelse befindes at
være rigtig.

.Er det efter det Foregaaende nødvendigt, at Modtageren er forsynet med udtrykkelig
Fuldmagt, kan den udleverende Postfunktionær forlange sig denne eller en behørig bekræftet GjenXII

part af samme overleveret, før Udleveringen finder Sted.

Postfunktionæren kan forlange, at Rigtigheden af Udstederens Underskrift paa Fuldmagten
skal være bekræftet af en Embeds- eller Bestillingsmand, hvis Underskrift er Funktionæren bekjendt,
eller som foruden Underskrift har forsynet Bekræftelsen med sit Tjenestesegl. Lige med en saadan
Bekræftelse ansees behørig Attestation af to andre bekjendte vederhæftige Mænd, hvis Underskrift
Funktionæren aneikjender.

Fuldmagten kan enten give Bemyndigelse til en eller flere navngivne Personer, en eller
flere unavngivne. Personer af en bestemt Stilling, eller uden videre Betegnelse give Bemyndigelse
til den, der har Fuldmagten ihænde. Gaaer Fuldmagten ikke ud paa at bemyndige Vedkommende
til at modtage samtlige Arter af Postforsendelser eller dog alle Forsendelser af en bestemt Art,
kan Postfunktionæren forlange, at Gjenstanden for Fuldmagten skal være saaledes betegnet idenne,
at Funktionæren ikke paadrager sig noget Ansvar ved at følge Ordlyden af Fuldmagten. Post¬
funktionærerne ere ikke forpligtede til at rette sig efter Fuldmagter,. der ikke, formelig ere dem

overleverede (er der paa et Poststed flere Posthuse, er det tilstrækkeligt, at almindelige Fuldmagter
afgives paa eet af disse); og de ere forpligtede til at rette sig efter dem, indtil de efter deres
Indhold ophøre at have Gyldighed eller udtrykkelig tilbagekaldes af Udstederne, event, skriftlig,
f. Ex. ved Paategning paa Fuldmagten.

Hvad enten Fuldmagten iFormen fremtræder som saadan, eller Bemyndigelsen indeholdes
ien skriftlig Henvendelse til den Befuldmægtigede eller Posthuset (event. Landpostbudet), er den
efter Lovgivningen stempelpligtig. Er Fuldmagten ikke behørig stemplet, skal Postkontoret eller

Postexpeditionen fordre, at den stemples. Nægtes Opfyldelsen af denne Fordring, er Posthuset
forpligtet til at modtage Fuldmagten ustemplet, men skal da gjøre Anmeldelse efter Stempelloven,
xm. Anbefalede Breve, Pengebreve, Pakkesager og Adressebreve ere Posthusene ikke for¬

pligtede til at udlevere, forinden de ere iBesiddelse af behørig Kvittering fra rette Modtager.
Denne Kvittering kan Posthuset forlange meddeelt enten derved, at Modtageren med Blæk
skriver sit Navn paa det dertil bestemte Sted iPostvæsenets Bøger eller Post-Anmeldelserne, eller
derved at Modtageren selv udfærdiger en formelig Kvittering. Skeer Tilføielsen af Underskriften
ikke iden udleverende Funktionærs Paasyn, kan dens Rigtighed forlanges bekræftet paa samme
Maade som Underskrift paa Fuldmagter (Ltr. xii).
XIV. Den udleverende Postfunktionær er paa Modtagerens Forlangende forpligtet til at
forblive tilstede saalænge, at Forsendelsens Ydre iFunktionærens Paasyn kan blive besigtige!, samt —

for Pengeforsendelsers Vedkommende, hvis Indhold er eftertalt ved Indleveringen —saalænge, indtil
Indholdet iFunktionærens Paasyn kan blive eftertalt. Eftertælling af Penge-Indholdet af Pakke¬
sager ere Postfunktionærerne dog kun forpligtede til at overvære, naar den skeer paa selve Post¬

huset; boer Modtageren af en saadan Forsendelse iPostkontorets eller Postexpeditionens Omdelings-
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kreds, maa han derfor isaa P’ald, enten iforveien eller naar Forsendelsen forevises ham af Post¬

budet,erkyndigesigom,naarPosthuseteristandtilattilstedehamderateftertælleIndholdet.

(Om
Postvæsenets
Ansvar
for
Mangler,
der
iklio
godtgjores
iden
udléverende
Postfunktionærs
Paasjn, see §15 ii),

X

V

.PostfunktionærerneereikkeforpligtedetilatudleverePostforsendelser,paahvilke

derhvilerPorto,Post-ellerToldopkrævning,BetalingforUdlægtilIndpakningm.v.(jfr.§6.x)
forinden
disse
Beløb,
der
skulle
være
anførte
med
tydelige
Tal
paa
Forsiden
-Portoen
idanske’
bkillmg—ererlagtianordningsmæssigeBetalingsmidler.

DetpaahvilerikkePosthuseneatgivesærligKvitteringfordenafModtagerenerlagte

Betaling,
undtagen
ide
Tilfælde,
der
nævnes
iden
vedhæftede
„Anordning«
§6.
Besværinger

o v e r,

.atdererafkrævetformeget,børværeledsagedeafKonvolutenellerBrevetsAdresseside.
.Den,derikkeønskeratmodtageentilhambestemtForsendelse,maaerklæredette
XVI

ved
selve
Udleveringen
og
derved
tilbagelevere
Forsendelsen
uaabnet
og
uskadt.
Dog'
kan
ogsaa

den,
der
efter
særlig
Overeenskomst
med
Posthuset
lader
sine
Forsendelser
afhente
enten
ien
laaset
Taske
eller
paa
den
i§6vm
angivne
Maade,
tilbagesende
de
Forsendelser,
han
ikke
ønsker

at
modtage,
naar
dette
skeer
med
første
Leilighed
og
Forsendelserne
ere
uaabnede
og
uskadte,
ndvidere
kan
den,
der
paa
en
Andens
'Vegne
har
modtaget
en
Postforsendelse,
tilbagelevere
denne

udenatdettebehøveratskeevedselveUdleveringen(jfr.Ltrr.ixogx).

Postforsendelser,
der
feilagtig
ere
bievne
udleverede,
kunne
Modtagerne
af
tilbageleveres

tilethvilketsomhelstPosthuus(eventuelttiletLandpostbud).

FordeForsendelser,dertagestilbageafPostvæsenet,tilbagebetalerdettedeafModtage¬

ren erlagtc Postpenge.

XVII. Posthusene

ereforpligtedetilefterAfsenderensellerAdressatensAnmodning,senest

meddenandenPostefterAnmodningensModtagelse,atafsendeentilStedetadresseretPostfor¬
sendelse til et nyt Bestemmelsessted.

IandreTilfælde,hvorPosthusenemedtilstrækkeligSikkerhedvide,atenAdressater

afreist,samthvorhanopholdersig,eredeligeledesforpligtedetilefterbedsteSkjønateftersende

de til ham ankomne Forsendelser, naar disse ikke kunne afleveres til nogen berettiget Modtager

paa Stedet.

Den
iVideresendelses-Tilfælde
nødvendige
Omadressering
Mærkning
og
skeer
uden
Betaling

( j f r. § 5 m b ) .
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§13.

Ubesørgede Forsendelsers Behandling.
'● En Postforsendelse betragtes som uanbringelig paa Bestemmelsesstedet;
naar Adressaten har nægtet at modtage den;
naar Postvæsenet ikke har kunnet opspørge Adressaten; og
\

'

naarForsendelsér,dererebestemtetilataflientes,havehenliggetilængereTidogikke
antages at ville blive affordrede. Dog maao Forsendelser, der —

f. Ex. ved Paa-

tegningen„posterestante«-udtrykkeligereforlangteopbevarede,indtildeafhentes
<

*.ii'

ikke betragtes som uanbringelige inden 3Maaneder efter Ankomsten.
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Saasnart en Forsendelse kan betragtes som uanbringelig, skal den tilbagesendes til Ind¬
leverings-Posthuset med Angivelse af Grunden til, at den ikke er besørget.
(Om Fristen for Postopkrævningsforsendelsernes Indløsning, see Afsnit IV §5).
II. Det paaligger Posthuset paa Indleveringsstedet at sørge for, at saavel de ovennævnte
som saadanne Forsendelser, der af en eller anden Grund ikke have kunnet besørges paa eller afgaae fra Indleveringsstedet, snarest muligt blive tilbageleverede til Afsenderne, forsaavidt det er
muligt at udfinde disse uden at aabne Forsendelserne. Denne Tilbagelevering foregaaer efter de

almindelige Regler for Udlevering eller Omdeling, saaledes at Afsenderen idette Tilfælde betragtes
som Adressat.

(Om Afsenderens Forpligtnl.se til at efterbetale den paahvilende Porto, see §7iv).

III. Kunne de uanbringelige Forsendelser heller ikke bringes Afsenderne ihænde, indsendes
de til Generaldirektoratet for Postvæsenet, hvor de aabnes og behandles af 2dertil særlig beskik¬
kede Postemhedsmænd, der have aflagt Ed paa, at de ikke med deres Villie ville læse Andet af
Forsendelsernes skrevne Indhold end Datering og Underskrift.
De Forsendelser, som ikke allerede have været tilbudte Afsenderne, eller hvis Afsendere det
først ved den nysnævnte Aabning lykkes at udfinde, afsendes under Postbestyrelsens Segl med
Udskrift til Afsenderen for om muligt at bringes ham ihænde efter de almindelige Regler for Ud¬
levering eller Omdeling (jfr. ovenfor Ltr. n). Med Hensyn til Portoen for denne Afsendelse an¬
vendes Reglerne i§5m.
IV. De Forsendelser, der ikke efter de foranførte Bestemmelser have kunnet bringes
Adressat eller Afsender ihænde, opbevares under de ovenfor under Ltr. mnævnte Postembeds-

mænds Varetægt og henligge til Afhentning idet paagjældende Lokale paa Kjøbenhavns Postgaard
iOvereensstemmelse med de almindelige Regler forUdlevering.
V. De sluttelig tilbagehlivende ubesørgede Sager, der ikke iHenhold til Postlovens §26
realiseres til Fordeel for Statskassen, tilintetgjøres, forsaavidt de have henligget mindst 3Maaneder, een Gang aarlig under Kontrol af de dertil beskikkede Postemhedsmænd.
§14.
Forsendelsernes Hemmeligholdelse.
Postfunktionærerne ere forpligtede til at drage Omsorg for, at det ikke bringes til Uved¬
kommendes Kundskab, fra eller til hvem der ankommer eller afgaaer Postforsendelser, medmindre
det alene skeer iselve Besørgelsens Interesse, og det paahviler dem derfor ogsaa at opbevare
Postforsendelserne saaledes, at ingen Uvedkommende har Adgang til dem.
§ I fi Postvæsenets Erstatningspligt.

I. Postvæsenets Erstatningspligt ophorer eller indskrænkes ifølgende Tilfælde ved Afsen¬
derens eller Modtagerens Erklæring:

a) Naar Afsenderen eller hans Bud har erklæret, at en indleveret Pakke afgaaer paa

A
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Afsenderens Risiko (jfr. §9iv), yder Postvæsenet ingen Erstatning iTilfælde af
Mangel ieller Beskadigelse af Indholdet,

b) Naar Forsendelser, hvis angivne Værdi overstiger 50 Rd., enskes forsendte med

PostentilellerfraBrevsamlingsstedevellermedPostvæsenetsLandpostbude(jfr.
§9og §1:^), yder Postvæsenet iintet Tilfælde Iieiere Erstatning for hver F

o r s e n -

delse end det nævnte Beløb.
II

.Afgjøreisen af Sporgsmaalet om Erstatningspligten og Erstatningens Størrelse vil i

i s æ r

komme til at beroe paa, at det er tilstrækkelig oplyst:
a) at en bortkommen Forsendelse, der ikke er indført iPostvæsenets Protokoller,

paa

Postvæsenets Vegne er modtaget til Besørgelse af en til Modtagelsen Berettiget,
b) naar der bemærkes Mangler iPengeforsendelser, hvis Indhold or eftertalt af Post¬
væsenet ved Indleveringen (jfr. §9vn):

at Manglen er godtgjort iden udleverende Postfunktionærs Paasy n .
€) naar der findes Mangler iPengeforsendelser, hvis Indhold ikke er eftertalt af Post¬
væsenet ved Indleveringen;

at Forsendelsens ydre er blevet undersøgt iden udleverende Postfunktionærs
Paasyn og det derved er godtgjort, om og (la livorledes, Konvoluten,- den ydre
Indpakning eller Seglene vare beskadigede; og
1

at Indholdet har været indpakket og konvoluteret aldeles overeensstemmende

med Forskrifterne i§4veller vi.

d) naar en Qjenstand, der sendes uden Indpakning (jfr. §4 e), er beskadiget:
at Beskadigelsen ikke hidrører fra Manglen af Indpakning,
VI

e) naar der mangler en Gjenstand, der hører til et Knippe, Bundt eller en lignende
Sammenbinding, der ikke har været indpakket:

at der iOverværelse af den udleverende Postfiinktionær er godtgjort en saadan
Forringelse iVægten iForhold til Postvæsenets Vægtangivelse paa Adresse¬

brevet,atdenmedRimelighedsvarertildenmanglendeGjenstand.

f)naarderopdagesMangleri,BeskadigelseellerForvanskningafandrePakkesagers
Indhold:

at Forsendelsen ved Afleveringen er bleven undersøgt iden udleverende Post¬
f

funktionærsPaasynogdetdervedergodtgjort,hvorvidtIndpakningen,OrasnøringenellerForseglingenvarbeskadigetellerVægtenforringet; Og
at Indpakningen, Forseglingen, Omsnøringen osv, forsaavidt den ikke har kunnet
sees af Postvæsenet ved Indleveringen, fra Afsenderens Side har været udført
aldeles overeensstemmende med §4
VI.

g) naar Beskadigelsen af almindelige Pakkesagers Indhold hidrører fra Forsinkelse:

atIndholdetvedForsendelsensIndleveringvarafensaadanBeskaffenhedogi

i

en saadan Tilstand, at det vilde være kommet ubeskadiget tilstede, naar For¬
sinkelsen ikke var indtraadt.

DenlangsommereBefordring,derhidrørerfraIstransportellerlignende

■i ■
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i
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extraordinærPostgang,omhvilkenPostvæsenetharunderrettetPublikum,
betragtes ikke som Forsinkelse,

h) Naar der fordres Erstatning for Pakkesager, hvis Indhold ikke er Penge, kan Post¬

væsenetforlange,atVedkommendeskalbeviseEigtighedenafdenafhamangivne
StørrelseafSkaden,event,derved,atdennevurderesved1eller2sagkyndige
uvillige Mænd.
m .

ErstatningsfordringenmaareisesafAfsenderellerAdressat,entenvedskriftligHen¬

vendelse til Generaldirektøren for Postvæsenet eller ved mundtlig eller skriftlig Henvendelse til
l'ostkontoretellerPostexpeditionenpaaAfgangs-ellerBestemmelsesstedet.Tidsfristen,indenhvis

UdløbErstatningsfordringensaaledesskalfremsættesforatblivetagettilfølge,regnesfradenDag,
Forsendelsen er indleveret til Postvæsenet.

NaarenForsendelsemangler,skalBestemmelsesstedetsPostkontorellerPostexpedition,
saasnartdetkansees,hvemAdressatener,vedførsteLeilighedunderrettehamderomog,forsaavidt der er ankommet et Adressebrev, tilstille ham dette.

Hører Adressebrevet til en toldpligtig

1akke,erPosthusetkunforpligtettilatudleveredettemodErlæggelseafdenpaaForsendelsen
mulig hvilende Porto (jfr. Ltr. iv).

(OmUdleveringenafÅdressebrevetilPostopkrævningsforsendelser,seeAfsnitIV§5m).
I V .

NaarErstatningssagenersaaledesoplyst,atPostvæsenetkanbestemmeErstatnings¬
beløbet,skaldettesnarestmuligtudbetalesveddetPostkontorellerdenPostexpeditii o n , s o m e r
Vedkommendes Bopæl nærmest, eller som han særlig har angivet,

Ved samme Leilighed tilbage-

betalesdenerlagteFrankoellerPorto,forsaavidtselveForsendelsenerbortkommen.AfdeBeløb,
somdetsaaledespaahvilerPostvæsenetatudrede,svarerdetteunderingenOmstændigheder
Eenter.

V. Den, Postvæsenet tilbyder deelviis Erstatning for en almindelig Pakkeforsendelse med

udtrykkeligangivenVærdi,kan,istedetforatmodtagedetteTilbud,fordredenangivneVærdifuldt
erstattet, imod at overlade Postvæsenet Forsendelsen til fri Eaadighed.
VI. Har Postvæsenet udredet Erstatning, fordi en Forsendelse eller en Deel af denne er
bortkommen

og det, hvorfor der er ydet Erstatning, atter kommer tilstede, tilbyder Postvæsenet

VedkommendeGjenstanden,imodathantilbagebetalerErstatningenogdenmuligydedePortogodtgjørelse.

A f s n i t I V.

Om Postanviisninger og Postopkrævning.
§1.

Postanviisnings- og Postopkrævnings-Indretningen iAlmindelighed.
I. Postanviisninger og Postopkrævningsforsendelser kunne udvexles mellem Postkontorerne
og Postexpeditionerne iKongeriget og paa Færøerne,
7
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11. Postanviismnger kunne endvidere udvexles mellem Postkontorerne og Postexpeditionerne
iKongeriget og paa Færøerne paa den ene Side og Postexpeditionen iKeykjavik paa den anden Side.
111. Beløb, der ikke ere bestemte til at passere to Postkontorer eller Postexpeditioner, kunne
ikke ind- og udbetales som Postanviisning eller Postopkrævning. Heraf følger, at der mellem Brev¬

samlingsstederne og de Postkontorer eller Postexpeditioner, med bvilke de staae iumiddelbar For¬
bindelse, ikkun kan udvexles saadanne Postanvisninger og Postopkrævningsforsendelser, der ere an¬
komne fra eller bestemte til andre Postkontorer eller Postexpeditioner.

IV. Hvert enkelt Postanvisnings- eller Postopkrævningsbeløb maa ikke overstige 50 Kd.;
et Postanviisningsbeløb, der skal udbetales ved et kjøbenhavnsk Posthuus, kan dog være af en
Størrelse indti 100 Rd.

§2.
Portoen.

LPortoen for Postanviisninger og Postopkrævninger mellem de kjøbenhavnske Posthuse
12
indbyrdes samt for Postanvisninger ti eller fra Island er den samme, som iPostlovens
Ltrr. d. og e. er bestemt for Postanvisningér og Postopkrævninger mellem forskjeiige Poststeder

iKongeriget og paa Færøerne.
(Om særskilt Porto for extraordinære skriftlige Tilføielser paa Postanviisningsblanketteii,
see §3iv).

II. For selve Gjenstanden, ved hvis Besørgelse Postopkrævning finder Sted, beregnes taxt-.
mæssig Porto.
III.

Beordres Udbetalingen af Postanvisningsbeløb ved Afsendelsen af et Telegram (jfr.

§3VII), erlægges Portoen forud. For Telegrammet beregner Telegrafvæsenet sig Betaling efter
Telegramtaxt.

IV. Med Hensyn til Anvendelsen paa Postanvisninger og Postopkrævninger af de iPost¬

lovens §13 indeholdte Bestemmelser gjælde de Regler, der isaa Henseende ere fastsatte for Breve,
Pengebreve og Pakkesager (Afsnit III §7).
§3.
Indbetaling af Postanviisningsbeløb. Blanketten.

I. Ved Indbetalingen af almindelige Postanviisningsbeløb (ikke Telegram-Postanvisninger,
jfr. nedenfor Ltr. vn), har Afsenderen for hvert enkelt Beløbs Vedkommende at afgive et udfyldt
Exemplar af de af Postvæsenet udfærdigede Postanviisningsblanketter. Disse kunne iet mindre
Antal ad Gangen forlanges udleverede uden særig Betaling paa ethvert Posthuus og hos Post¬
væsenets Landpostbude.

u. Indbetaingen af de nysnævnte Postanviisningsbeløb kan, naar ikke Andet særig fremgaaer af den dette Reglement vedhæftede Fortegnelse over Posthusene, finde Sted paa ethvert Post¬
kontor og enhver Postexpedition paa de dertil bestemte, ved Opslag ieller ved Kontorlokalerne
bekjendtgjorde Tider; paa Brevsamlingsstederne paa de Tider af de Dagen, da Brevsamleren eUer

l'i
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en til Modtagelsen bemyndiget Person er tilstede; og til Postvæsenets Landpostbude, naar disse
u d f ø r e d e r e s To u r e .

III. Postanviisningsblankettens Forside skal (forsaavidt Afsenderen ikke dertil benytter Post¬
husets Hjælp, jfr. nedenfor) forinden Indleveringen være udfyldt iHenhold til den trykte Text, saaledes at Modtageren er tilstrækkelig betegnet og Bopæl samt Udbetalingssted nøiagtig angivne.
Beløbet skal være anført baade med Tal og med Bogstaver og angivet idansk Mønt.
IV. Postanviisningen og den vedhængende Coupon kan af Afsenderen benyttes til:
kortfattede Henviisninger til Breve, Kegninger, Dokumenter, Folio, Sidetal eller Hummere
iForretningsbøger, eller
en simpel Paaberaabelse af tidligere givne mundtlige eller skriftlige Ordrer eller Be¬
stillinger.

Findes der andre Meddelelser, beregnes Postpenge af Blanketten som for et Brev.
v7 Udfylde Postfunktionærerne Postanviisningsblanketten for Afsenderen eller ere behjælpe¬
lige dermed, ere de berettigede til derfor at oppebære en Betaling af 3Sk. for hver Blanket.
VI. Postanviisningsblanketterne afsendes med den første Post (jfr. Afsnit III §11, i). Dø
skulle befordres og dirigeres paa samme Maade som almindelige Breve. Fra Bestemmelsesstedets
Posthuus skulle de omdeles eller udleveres efter de Eegler, der gjælde med Hensyn til anbefalede
Breve; dog udleveres Blanketterne uden Kvittering.

VII. Postanviisningsbeløb, der indbetales paa et Postkontor eller en Postexpedition, kunne
forlanges anviste af Postvæsenet pr. Telegraf, naar de ere bestemte til Udbetaling gjennem et
Postkontor eller en Postexpedition, der enten er paa et Sted, hvor der findes Stats-, Privat- eller

Jernbane-Telegrafstation, eller staaer iForbindelse med et Poststed, hvor en saadan Station
findes. Afsenderen indbetaler Beløbet og angiver mundtlig eller skriftlig og med størst mulig
Fuldstændighed Adressatens Navn, Stilling og Bopæl samt Beløbet (i dansk Mønt), hvorefter Post¬
huset uden særlig Betaling udfærdiger en Anviisning paa Posthuset paa det Sted, hvor Udbetalingen
skal skee. Denne Anviisning, ihvilken der ikke fra Afsenderens Side maa gjøres nogen Foran¬
dring eller Tilføining, overleveres til Afsenderen, der selv har at besørge den telegraferet.
Telegram-Postanviisningsblanketternes Aflevering skal skee ved den første almindelige Ud¬

levering eller Omdeling, der finder Sted efter, at Posthuset har modtaget Telegrammet, og efter de
samme Kegler, der gjælde med Hensyn til almindelige Postanviisningsblanketter (Ltr. vi).
VIII. For Indbetaling af Postanviisningsbeløb meddeles Postbeviis efter de med Hensyn til
Pengebreve gjældende Eegler.

§4.

Udbetaling af Postanviisningsbeløb.

I. ■Udbetalingen af Postanviisningsbeløb finder Sted gjennem det Postkontor eller den
Postexpedition, hvortil selve Anviisningen er udstedt; opholder Modtageren sig iet Brevsamlings¬
steds Distrikt, eller modtager han sine Postsager af et af Postvæsenets Landpostbude, tilstilles Be¬
løbet Brevsamleren eller Landpostbudet til Udbetaling, medmindre Modtageren iforveien udtrykkelig
har begjæret anderledes.

II. Modtageren maa selv lade Beløbet afhente paa det Posthuus, hvorfra Postanvisnings-
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Blanketten
er
ham
udleveret;
dette
gjælder
ogsaa
med
Hensyn
Telegram-Postanviisninger.
til
Ud¬
betalingen
finder
kun
Sted
mod
Aflevering
afPostanviisningsblanketten,
forsynet
med
fornøden
Kvit¬

tering
paa
Bagsiden
eller,
for
Telegram-Postanviisningernes
Vedkommende,
paa
det
dertil
særlig
be¬
tegnedeSted.PosthuseneereberettigedetilvedUdbetalingenafPostanviisningsbeløbataiivrøde

desammeForsigtighedsreglersommedHensyntilUdleveringafPengebreve(jfr.
AfsnitIII§12).
m

.Udbetalingen kan ikke forlanges præsteret iden Tid, der er forbeholdt Posthusene til

PengebrevesogPakkesagersExpeditiontilAfgang(jfr.AfsnitIII§9Postanviisningsbeløb,der
skulle tilstilles et Brevsamlingssted eller et Landpostbud til Udbetalin

O

’

skulle udsendes med første

Postefter,atPostkontoretellerPostexpeditionenharmodtagetBlankettentilbagefraAdressaten
med behørig Kvittering.

IV. Er et til Udbetaling iKongeriget bestemt Postanviisningsbeløb ikke afhentet inden 8
Dage efter, atPostanviisningsblanketten er udsendt til Adressaten, tilstilles der ham en Opfordring

til 1Løbet af de næste 8Dage at afhente Beløbet, hvorhos han anmodes om ved sin Underskrift
atattestereForeviisningenafdenneOpfordring.AfhentesBeløbetikkeindenUdløbetafdensidst¬

nævnteFrist,tilbagebetalesdettilAfsenderen(jfr.§7).DennysnævnteFristaf16Dagegjælder
ogsaa for Afhentningen af Beløb, der ere adresserede „poste restante".

V.
AngaaendeTilbagesendelseogViderebefordringafPostanviisningsblankettergjældede

samme Kegler som med Hensyn til almindelige Breve.
V I

●HarAdressatenforkommetPostanviisningsblanketten,erdethansSagpaaegenBe¬

kostningvedHenvendelsetilIndbetalingsposthusetatforanledige en Gjenpart tilstillet Udbetalings¬

posthuset.
.Udfærdigelsen
og
Fremsendelsen
af
Gjenparten
betragtes
dog
som
en
Tjenestesag
og
skeer uden Betaling.

§5.

Postopkrævningsforsendelserne og deres Indløsning.

I.LøseBreve,paahvilkederhvilerPostopkrævning,ere—medUndtagelseafPortobe¬

regningen
-ved
Modtagelsen,
Befordringen
og
Afleveringen
at
behandle
som
Pakkesager;
dog
ud¬
leveresde,forsaavidtdeikkeereanbefalede,udenKvittering.

Pengebreve og Pakkesager, ved

hvisUdleveringPostopkrævningskalfinde.Sted,ereiEtogAltundergivneReglernefordenArt
Postforsendelser, hvortil de høre.

II-VedIndleveringenafPostopkrævningsforsendelserskalBrevet,PengebrevetellerAdresse¬
brevetpaaForsidenafAfsenderentydeligværepaategnet„Postopkrævning med Tilføielse af Be-

løbetidanskMønt.VedIndleveringenmaaAfsenderenderhosopgiveNavnogBopælellerangive,
til hvem Beløbet skal udbetales, naar det er opkrævet.
I I I

.Forsendelsen(ellerAdressebrevettildenne)udleveresikkeafPostvæsenet,førend

Beløbet er betalt.
I V.

BestemmerAfsenderenvedPaategning en Frist for Modtageren til at indløse Forsen-

delsen,tagerPostvæsenetdennePaategningtilfølge,
gere Indlosningsfrist end: ●

Iandet Fald giver Postvæsenet ikke læn-
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8Dage,forsaavidtAdressatenopholdersigiPostkontoretsellerPosteipeditionensOm¬
delingskreds ;
14 Dage iandre Tilfælde.

FristenregnesfradenTid,ForsendelsenerankommentilPostkontoretellerPostexpeditionen

eller der derfra er udsendt Anmeldelse om dens Ankomst.
V. Opholder Adressaten

sig iPostkontorets eller Postexpeditionens Omdelingskreds, skal

ForsendelsenforeviseshampaahansBopæl,menikkemereend1Gang.

Er en saadan Adressat

fraværende,skalForsendelsensAnkomstanmeldes,menogsaakun1Gang,forsaadannepaa
hansBopælTilstedeværende,tilhvemPostvæsenetefterdederforgjældendeKeglerfjfr.AfsnitIII
§12)vildeudleveredetilhambestemtealmindeligeBreve.
●Modtagerenkan,forindenhanerlæggerPostopkrævningsbeløbet,forlangeangivet,hvem
V I

der er opgivet at være Afsender.
V I I .

Postopkrævningsforsendelser, der ikke ere bievne indløste, skulle tilbagesendes den

førstePostdagefterIndløsningsfristensUdløbogiOvereensstemmelseraedKeglerneforUdlevering

(Afsnit III §12) besørges tilbageleverede til Afsenderen samtidig med Besørgelsen af de raed
samme Post følgende Pakkesager, med Paategning om, at Forsendelsen ikke er bleven indløst.
§6.

Udbetaling af Postopkrævningsbeløb.

I.NaaretPostopkrævningsbeløberindbetalt,skaldetPostkontorellerdenPostexpedition,

derharmodtagetdet,ommuligtmeddenførsteogsenestmeddenandenderefterafgaaende
Post,hvormedderkansendesBreve,giveUnderretningomIndbetalingentilAfsendelsesstedets

PostkontorellerPostexpeditionvedTilbagesendelsenafdenfradettePosthuusmodtagnePostop¬
krævningsblanket.

u. Postvæsenet er ikke forpligtet til at lade Beløbene bringe til Afsenderne af Postopkræv¬

ningsforsendelser.DerimodskaldetPosthuus,hvortil'Postopkrævningsblankettenervendttilbage,
til Underretning om

at Beløbet henligger til Afhentning, senest samtidig med Besørgelsen af de

medsammePostankomnePakkesagertilstilleAfsenderenBlanketten.Kunnaardennetilbage¬
leveres forsynet med hans behørige Kvittering, finder Udbetalingen Sted; bortkommer Blanketten,
medens den er ihans Værge, blive de i§4vi anførte Kegler at anvende.
HI. Med Hensyn til Udbetalingen gjælde iøvrigt de Kegler, der anvendes ved Udbetalingen
af Postanviisningsbeløb (jfr. §§ 4og 7).
§7.

Ansvarlighed for og Tilbagebetaling af Postanviisnings- og Postopkrævningsbeløh.

I. Postvæsenet er ansvarligt for:

at Beløb, der hvile paa Postopkrævningsforsendelser, udbetales, naar de paagjældende
Forsendelser have været udleverede;
at Postopkrævningsbeløbet for enhver indløst Forsendelse samt ethvert indbetalt Post-

●A

anviismngsbebbbliverudbetalttilretteVedkommendeeller,naardetteikkekanskee,
bliver tilbagebetalt til den, af hvem det er indbetalt,
For Forsinkelser i

n .

de nysnævnte Henseender yder Postvæsenet dog hverken Erstat¬

ningellerHenter.ErKassebeholdningenveddetPosthuus,derskalforetageUdbetalingen,ikke
tilstrækkeligtildenne(hvoromModtagerenskalunderrettestildenTid,daUdbetalingenellers
skuldefindeSted),udsættesUdbetalingen,indtildefornødnePengemidlerkunneskaffestilveie.
I I I

KanetPostanviisnings-ellerPostopkrævningsbeløbhverkenbliveafleverettilden,til

hvemdetvarbestemt,ellertilden,derharindbetaltdet,beregnesdettilIndtægtforPostvæsenet
men kan desuagtet iLøbet af 1Aar derefter fordres tilbagebetalt af rette Vedkommende.

A f s n i t y.

Om Tidender og Tidsskrifter.

- § 1 .

Avisbesørgelsens Beskaffenhed og Omfang.

I.DetpaahvilerPostvæsenetefterdenedenanførteEegleratbesørgeTidenderogTids¬

skrifter, hvis enkelte Nummere, efterhaanden

s o m

deudkomme,ønskesleveredeModtagernegjen-

nem Postvæsenet uden afAfsenderne at forsynes medAdresse (jfr. dog §7n).
II. Denne Besørgelse bestaaer i:

a)Modtagelse,Indpakning,BefordringogOmdelingellerUdleveringafExemplarerne;

b)ModtagelseafAbonnement,dendermedforbundneOppebørsel,AfregningogBestilling.

Paa Afsenderens Begjæring kan Besørgelsen indskrænke sig til de under Ltr. anævnte
Forretninger.
i i r

.TilBefordringenskalbenyttesenhverLeilighed,PostvæsenetbenyttertilBrevbefordring.

●Besørgelsen strækker sig til alle iKongeriget paa Bilandene og Kolonierne udkommende Tidender og Tidsskrifter, der ere anmeldte for Postvæsenet paa den i 3nævnte Maade,
I

V

Over disse Tidender og Tidsskrifter affatter Postbestyrelsen en Fortegnelse, hvoraf et

Exemplar,derbestandigholdesåjour,skalhenliggevedethvertPostkontorogenhverPostexpeditiontilAfbenyttelseforPublikum.DissePosthuseskullederhospaaForlangendemundtligmed¬
dele enhver derhen hørende Oplysning.

§2.

Sager, der ere udelukkede fra Besørgelse som Tidender og Tidsskrifter.
h

M
‘-

Tidender og Tidsskrifter, der efter Udgivelsesplanen ikke tilfredsstille de iPostlovens

