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Anordning
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Posternes Benyttelse.
I n g e r s l e v,

c fi ’ . m i n i s t e r i e l B e -

ov iKraft den 1ste

IHenhold til den ved Postloven af 5te April 1888 givne Bemyndigelse fast¬
sættes herved nedenstaaende nærmere Eegler angaaende Posternes Benyttelse, derunder
Eegleme for Lokalforsendelsers Befordring og Besørgelse m. v., med Hensyn til hvilke
Forsendelser iøvrigt Postlovens Eegler faa Anvendelse, forsaavidt ikke andet særligt
er udtalt paa vedkommende Steder idenne Anordning. Ligeledes fastsættes det,
iMedfør af nævnte Lov, at de mellem Kongeriget og Grønland udvekslede Post¬
forsendelser skulle behandles som bestemte til, henholdsvis afsendte fra, det kjøbenhavnske Postdistrikt, saaledes at „Den kongelige grønlandske Handel" iKjøbenhavn
betragtes som Adressat, henholdsvis Afsender, af disse Forsendelser.
Ved denne Anordning, som træder iKraft den 1ste Oktober 1902, ophæves

Anordning om Posternes Benyttelse af 7de September 1888 tilligemed de iTilslutning
til denne senere givne Anordninger angaaende de ovenommeldte Forhold.

Afsnit I.

Almindelige Bestemmelser.
§1Posthnsene og deres Forretnlngsomraade.
a .

Ved Postkontorer og Postekspeditioner kan der —forsaavidt ikke Andet særlig

er bestemt —ihele Kontortiden ske Indlevering og Udlevering af Postforsendelser

af enhver Art, tegnes Abonnement paa Tidender og Tidsskrifter samt, forsaavidt ved¬
kommende Posthus ligger ved en Personpostrute, indskrives Eejsende og Eejsegods til
Befordring med Personposteme.
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b. Den ydre Indgang til Kontoret skal været betegnet ved et paa et iøjne¬
faldende Sted anbragt Skilt, hvorhos Indgangen til den for Publikum bestemte Del
af Kontorlokalet paa tydelig Maade maa være betegnet som saadan. I d e n n o
Del af Lokalet, som ved en Mellemvæg med Skydevindue eller ved en Skranke
eller paa anden lignende Maade skal være afsondret fra den Del, ihvilken Postens
Ekspedition foregaar, skal der til Publikums Afbenyttelse forefindes Pen og Blæk
samt et Eksemplar af Postloven og denne Anordning, ligesom der sammesteds, paa
e n saadan Plads, at de let ses og bekvemt kunne læses, skal være anbragt en Afskrift
af den for Posthuset fastsatte Postliste, indeholdende Oplysning om Kontor-, Kasse-

tømnings- og Omdelingstideme, en Oversigt over de afgaaende og ankommende
Poster samt de øvrige Opslag, som iHenhold til denne Anordning eller andre Be¬
s t e m m e l s e r s k u U e f o r e fi n d e s i K o n t o r l o k a l e t ,

c. Naar ikke undtagelsesvis' anden Bestemmelse er ^truffen, kan der ved Brevsamlingsstederne, naar disse ere aabne, dog med de idenne Anordning anførte
Indskrænkninger, ske Ind- og Udlevering af Postforsendelser, Tegning af Abonne¬
ment paa Tidender og Tidsskrifter samt Indskrivning af Hejsende og Kejsegods med
Posterne.
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d. Ved Indgangen til Brevsamlingsstedeme skal der altid være anbragt en Brev¬
kasse, og paa ethvert Brevsamlingssted skal der til Publikums Afbenyttelse forefindes
et Eksemplar af Postloven og denne Anordning; Brevsamlingsstedeme kunne derhos

ide Tilfælde, hvor Postbestyrelsen finder, at der er Anledning dertil, tillige betegnes
ved Skilt,

e. Oprettelse, Nedlæggelse eller Forandring af Posthuse bekendtgøres af Post¬
bestyrelsen eller efter dennes Foranstaltning iMinisterialtidende, iBerlingske Tidende
og vedkommende Stiftstidende samt desuden idet eller de ivedkommende Distrikt
mest udbredte Lokalblade, ihvilke sidste ogsaa Flytninger af Postkontorernes (Post¬
ekspeditionernes) Kontorlokaler samt mulige Afvigelser fra de almindelige Regler om
Posthusenes Virksomhed skulle bekendtgøres.
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§2.
Kontor- og Indleveringstider,

a. For Postkontorer og Postekspeditioner fastsætter Postbestyrelsen Kontortiden,
det vil sige den Tid, ihvilken de nævnte Posthuse skulle være aabne for Ind- og
Udlevering, under Hensyn til de stedlige Forhold og Postgangen; paa Søn- og Hellig¬
dage maa Kontortiden ikke være længere end højst 5Timer. Jule- og Nytaarsaften
lukkes samtlige Postkontorer (Postekspeditioner) senest Kl, 7Eftm. og Grundlovs¬
dagen, forsaavidt denne falder -paa en Søgnedag, senesf Kl. 2Eftm., dog saaledes, at

gælde de
tioner), d(
gives Bivc
e.

D
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tiderne fo
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Postbestyrelsen for enkelte Kontorers Vedkommende kan fastsætte en senere Kontortid.

Efter Postbestyrelsens nærmere Bestemmelse kan der derhos, naar en Hovedpost an¬
kommer saa sent paa Aftenen, at den ikke kan omdeles samme Dag, men dog inden
Kl. 10 Eftm., gives Publikum Adgang til paa Hverdage iet bestemt Tidsrum udenfor
den fastsatte. Kontortid at afhente de, med denne Post ankomne Breve og Aviser,
b. 1..For at Postforsendelserne skulle kunne blive befordrede med den først

afgaaende Post, maa Indleveringen ved Postkontorerne (Postekspeditionerne) iPro¬
vinserne være sket idet Seneste I; u

j

For Pengebreve, Pakker og Postopkrævninger samt Tidender og Tidsskrifter
saavel iAbonnement som ikke-abonnerede, naar Udgiveren ikke selv be-
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sørger Eksemplarernes Indpakning, Aftælling og Adressering, eller naar

han forlanger Tilstaaelse for Indleveringen
For anbefalede Breve og Postanvisninger.

IV2 Time.
1

For andre Brevforsendelser samt Tidender og Tidsskrifter saavel i
Abonnementsomikke-abonnerede,naarUdgiverenselvbesørger
Eksemplarernes Indpakning, Aftælling og AdresseringV

fonndenPostensplanmæssigeAfgangfraPosthuset.AfgaarPostenKl.8V2Fm.eller
tidligere, afsluttes Indleveringen dog altid Aftenen forud ved Kontortidens Udløb.
SlutningstiderneforIndleveringenveddekjøbenbavnskePosthusebestemmes særlig

af Postbestyrelsen.

2. Indskrivning af Eejsende og Rejsegods til Personposteme sluttes 1Time før

PostensplanmæssigeAfgang.DogkunneRejsendeforlangesigindskrevneindtil
V4TimeførdenplanmæssigeAfgang,saafremtdetikkeernødvendigt,atderfor

deresSkyldtagesBivogn,ligesomRejsende,derankommemedenPersonpost,naar
demeldesigumiddelbartvedAnkomsten,ogRejsende,derankommemedJernbane,
naardemeldesiginden10MinutterefterTogetsAnkomst,kunneforlangesigind¬

skrevne til en iumiddelbar Forbindelse dermed staaende Post, selv om den alminde-

Brevindes

bge Indskrivning til denne er sluttet.

erbos

forinden Indleveringen og Indskrivningen til de afgaaende Poster sluttes og mindst
Vj Time efter Posternes Ankomst, dog ikke før Kl. 9om Morgenen og ikke efter Kl. 9

egnes—
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C.BrevsamlingsstedemeskulleværetilgængeligeforPubbkummindstV2Time,

omAftenenogomSøndagenikkeefterKl.2Eftm.;iøvrigtskulleBrevsambngsstedemepaaHverdageværeaabnesaalængesommuligtiTidenmellemKl.9Morgen
ogKl.9Aften,medensenfastKontortidkunvilbKveforeskrevenvedBrevsambngsstedeme isaadanne Tilfælde, hvor Postbestyrelsen finder særbgAnledning dertil,

d. 1. For at Postforsendelser skulle kunne blive befordrede med den første fra
Brevsamlingsstedet afgaaende Post, maa Indleveringen være sket idet Seneste:
For ikke anbefalede Brevforsendelser
1/^Time,
—andre Forsendelser

%

forinden Postens planmæssige Afgang.

2. Med Hensyn til Indskrivning af Rejsende og Rejsegods til Personposter
gælde de samme Regler, som ovenfor ere anførte for Postkontorer (Postekspedi¬
tioner), dog med de Afvigelser, som ere en Følge af, at der som Regel ikke kan af¬
n e

gives Bivogne fra Brevsamlingssteder,
iden,
- o g

illigifte7i
lovs-

e. Den for hvert enkelt Postkontor (Postekspedition) fastsatte Kontortid skal
være bekendtgjort idet eller de iDistriktet mest udbredte Lokalblade, og Afslutnings¬
tiderne for Indleveringen af Forsendelser til de enkelte Poster skal være anført paa
den iKontorlokalet opslaaede Oversigt over de, afgaaende og ankommende Poster.

s, at—^
rtid.
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iden
nfor

'ørst

§3.
Brevkassers Anbringelse og Tømning,

a. Ved ethvert Postkontor (Postekspedition) skal der udenfor Kontorlokalet og,

saafremt der findes særligt Postekspeditionslokale paa Banegaarden, tiUige udenfor
dette, være anbragt en Brevkasse, hvorhos der eventuelt ogsaa skal være anbragt

Pro-

Brevkasser paa passende Steder iOmdelingsdistriktet,

iftor

b. Kontorbrevkassen tømmes Time før hver Posts planmæssige Afgang fra
Kontoret og Time før hver Brevomdeling. Er Posthuset beliggende umiddelbart
ved Jernbanen, sker Tømningen for de med Jernbanen afgaaende Posters Vedkom-

be-
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mendedog10MinutterførdetpaagældendeTogsplanmæssigeAfgang.—Brev¬

kassernevedJembanepostekspeditionemetømmes10MinutterførTogenesplan¬
mæssige Afgang. —De iOmdelingsdistriktet anbragte Brevkasser tømmes til de for
hvert enkelt Sted fastsatte Tider; paa Søn- og Helligdage tømmes disse Kasser ikke
efterKl.12Middag,medmindrePostbestyrelsenforenkelteDistriktersVedkommende

maattetræffeBestemmelseomyderHgereTømninger.PaaGrundlovsdagen,naarden

falderpaaenSøgnedag,tømmesdeidelokaleOmdelingsdistrikteranbragteBrev¬

kasser ikke efter Kl. 2Eftm., dog kan Postbestyrelsen for enkelte Distrikters Vedkommende fastsætte en senere Tømningstid.

c. Den udenfor hvert Brevsamlingssted anbragte Brevkasse tømmes

før hver Posts planmæssige Afgang,

Time

lømnmger, der kunne finde Sted mellem Kl. 5Morgen og Kl, 11 Aften. ITiden

mellemKl.11AftenogKl.5MorgenforetagesderingenKassetømninger,medmindre

Postbestyrelsen ienkelte Tilfælde bar truffet Bestemmelse om, at saadanne skulle
finde Sted.

.PaadeJernbanetogogSkibe,medhvilkederfølgerPostbetjent,skalder
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Vogne,medhvilkederforsendesPost,dogmedUndtagelseafLandpostkøretøjer.
●rv-i
LandpostruterneskulleBrevkasserværeanbragtepaapassendeSteder

slag

g.AnbringelsenogNedtageisenafBrevkasseriOmdelingsdistriktetogLanddist^tetsamtfordeførstnævnteKassersVedkommendetilligeTømningstiderne

„Rejs

1Distriktet, hvilke Kasser tømmes af Landpostbudene, naar de passere forbi,

skulle bekendtgøres idet eller de ivedkommende Distrikt mest udbredte Lokalblade.
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Posternes Befordring.

1.
Til
Posternes
regelmæssige
Befordring
mellem
Posthusene
benyttes:
DeafPostvæsenetforegenRegningoprettedeBefordringer(Brev-,PakkePersonposter,
Brevog
Pakkeposter
samt
kørende
Landposter).

a .
fcii

a .

Og

DeafPostvæsenetsubventioneredeDampskibe.

c

JernbanersamtdetildissehørendePostdampskibs-ogDampfærgeforbindelser.
og pn-

tider;
og Pa

vate Skibe (Postlovens §9).

2.Underekstraordinære,vedIstransport,Togstandsninger,Snefaldo1for-

aarsagedeForholdbenytterPostvæsenetdeTransportmidler,somunderdisseForhold
staa til dets Raadighed og kunne anvendes.

.1 .1 private Landbefordringer og med private Skibe samt

meddetilPostbefordnngbenyttedeJernbanetog,medhvilkederikkemedfølger
Postbetjente,forsendesiAlmindelighedkunBreve,PostanvisningersamtTidenderog
^dssknfter;meddeøvrigeregelmæssigeBefordringerforsendesiReglenPost¬
forsendelserafe^verArt,dogfornogleBefordringsmidlersVedkommendemedIndskrænkmngeriHenseende,tilVærdi-ogPakkepostsager.

4.MeddegenforanførteBrev-,Pakke-ogPersonposterbefordresogsaaforPost¬

væsenetsRegningRejsendeogRejsegods.—MedekstraordinærePosterbefordresi
i

ved

Postm

De af Private oprettede regelmæssige Landbefordringer (Postlovens 88)

k

ekspei

AlmindehghedkunBreve,PostanvisningersamtTidenderogTidsskrifterogkunund¬
tagelsesvisPostforsendelserafandenArtellerRejsendeogRejsegods
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gang. —Brev-

b. Oprettelsen eller Nedlæggelsen af de af Postvæsenet for egen Regning op¬
rettede Postbefordringer, deres planmæssige Afgange- og Ankomsttider fra eller til
Postkontorer (Postekspeditioner) samt det Omfang, hvori de benyttes til Postbefor¬
dring, bekendtgøres af Postbestyrelsen eller efter dennes Foranstaltning ivedkom¬

Togenes plan.de

i m e s

for

3se Kasser ikke
3 Ve d k o m m e n d e

mende Stiftstidende samt idet eller de ivedkommende Distrikter mest udbredte

lagen, naar den

Lokalblade, paa hvilken Maade der ogsaa sker Bekendtgørelse om Benyttelsen af
de øvrige ovenfor ommeldte Transportmidler til Postforsendelse. Ligeledes skulle
de iPostkontorernes (Postekspeditionernes) Kontorlokaler opslaaede Fortegnelser
over de afgaaende og ankommende Poster indeholde Oplysning om disses Afgangsog Ankomsttider og nærmere Beskaffenhed. Pludseligt indtrædende Forandringer
ide regelmæssige Posters Afgangs- og Ankomsttider bekendtgøres foruden paa
den ovennævnte Maade tillige straks ved Opslag iKontorlokalerne. —Den Af¬
gangstid, som idisse Bekendtgørelser og Opslag anføres for Posterne, betegner
den tidligste Tid, paa hvilken Afgangen under ordinære Forhold kan finde Sted;
men det er forbeholdt Postvæsenet at lade Afgangen ske senere for at afvente andre
Poster etc. —Om de ved Istransport, Togstandsninger, Snefald o. 1. foranledigede
Forandringer og Forstyrrelser iden regelmæssige Postgang samt om den særlige Post¬

anbragte Brevr i k t e r s Ve d k o m -

l i m e s

Vi Ti m e

ing gælde kun
.ften.

ITiden

ger, medmindre
aadanne skulle

;tjent, skal der
;angen fra hver

gang, som eventuelt indtræder under saadanne Forhold, sker Bekendtgørelse ved Op¬

mdre Skibe og

slag iPostkontorernes (Postekspeditionernes) Kontorlokaler og om fornødent tillige
ved Bekendtgørelse iLokalbladene,
c. De i„Post-, Jernbane- og Telegraf-Haandbog for Kongeriget Danmark" samt
„Rejseliste for Kongeriget Danmark" indeholdte Angivelser om de af Postvæsenet

istkøretøjer.
lassep^ Steder
;fon...

iktet og Land'ømningstiderne

etablerede Postbefordringer ligesom de iførstnævnte Værk indeholdte Oplysninger
om de øvrige regelmæssige Poster samt om Landpostvæsenet ere indtil videre at be¬

ite Lokalblade.

tragte som officielle.
§5.
Tiderne for Postforsendelsernes Omdeting.

lenyttes:

a. 1. Idet lokale Omdelingsdistrikt (den Del af et Postkontors eller en Post¬

●ev-. Pakke- og
ir).

ekspeditions Postdistrikt, inden for hvilken Omdelingen iværksættes af Kontoret enten

rgeforbindelser.

Postmesterens eller Postekspeditørens Kontorholdsgodtgørelse lønnede Bude) fastsættes
Tiderne for Omdelingens Foretagelse navnlig under Hensyn til Posternes Ankomst¬
tider; Brevforsendelser, der ankomme til Posthuset efter Kl. 8Eftm., og Pengebreve

n s

ved de ved samme ansatte af Staten lønnede Postbude eller af privat antagne af

§8) og pri¬

og Pakkesager, der ankomme til Posthuset efter Kl. 7Eftm. iTiden fra 1ste April
til 30te September og efter Kl. 6Eftm. iTiden fra 1ste Oktober til 31te Marts, om¬

lefald o. 1. forrdisse Forhold

deles først næste Dags Morgen.

2. Paa Søn- og Helligdage finder der kun een Omdeling Sted, hvilken fore¬
rate i_„ibe samt

tages om Morgenen.

ikke medfølger
nt Tidender og

3. De Dage, paa hvilke der foretages almindelige Valg til Folketinget,

suspenderes al Postomdeling fra en halv Time før Valghandlingen aabnes, indtil en
Time efter, at Afstemningen er begyndt. Naar der foregaar Folketingsvalg ienkelte
Kredse, bestemmer Postbestyrelsen, ihvilket Omfang Postomdelingen iden Anledning

Reglen Post¬
ende med Ind-

skal indskrænkes.

Iogsaa for Post-

4. Naar Grundlovsdagen falder paa en Hverdag, indskrænkes Omdelingen saa-

ter befordres i

ledes, at der ide kjøbenhavnske Postdistrikter kun omdeles Breve 2Gange, nemlig

3r og kun und-

om Morgenen og om Formiddagen, Penge- og Pakkepostsager een Gang, nemlig om
Morgenen, medens der ved Postkontorer (Postekspeditioner) iProvinserne kun finder

i
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Omdeling Sted af de Brevposter, som ankomme inden Kl. 2Eftm., og kun foretages
een Omdeling af Penge- og Pakkepostsager.
6. Ved de Postkontorer (Postekspeditioner), ved hvilke der ikke er truffet
særlige Foranstaltninger med Hensyn til Omdelingen af Penge- og Pakkepostsager,
skal Omdelingen af disse Forsendelsesarter, hvis Omstændighederne gøre det nød¬
vendigt, ske efter Omdelingen af almindelige og anbefalede Brevforsendelser, Postanvis¬

A

Brevi

ninger samt Tidender og Tidsskrifter, der stedse skulle udbringes hurtigst muligt.
6. Ekspresbreve skulle altid omdeles umiddelbart efter deres Ankomst, hvad

F o n

enten denne sker om Dagen eller om Natten, paa Hverdage eller paa Søn- og Hellig¬
dage, medmindre Afsenderen udtrykkelig har ønsket forholdt anderledes.

b. 1. ILanddistriktet (den Del af Postdistriktet, indenfor hvilken Omdelingen
sker ved Landpostbude) fastsættes Tiderne for Omdelingen og disses Hyppighed af
Po stb esty reis en.
2. Paa Hverdage udgaa Landpostbudene en eller flere Gange daglig.
3. Paa Søn- og Helligdage udbringes Posten saaledes: Paa de Budgange, hvor

der kun er een Omdeling paa Hverdage, udbringes Post iAlmindelighed ikke med
Undtagelse af Skærtorsdag, 2den Paaskedag og 2den Pinsedag samt 1ste Juledag og
S

Nytaarsdag, for saa vidt disse 2Dage falde paa en Hverdag, og 2den Juledag, for
saa vidt denne falder paa en Lørdag eller Mandag. Hvor der udføres 2eller flere Om¬

delinger paa Hverdage, udføres kun 1ste Omdeling paa Søn- og HeUigdage, og for
saa vidt den anden eller de. senere Ombæringer paa Hverdage omfatte et mindre

Distrikt end den første, omdeles kun idet mindre Distrikt med Undtagelse af oven¬
nævnte Helligdage, paa hvilke der omdeles som ved første Ombæring paa Hverdage,
hvorhos der ide Distrikter, hvor der omdeles flere end to Gange paa Hverdage, ud¬
føres en anden Ombæring paa 1ste Juledag og Nytaarsdag, hvilken Ombæring dog
ikke skal flnde Sted, hvis Udgangstiden er senere end Kl. 12 Middag.
4. Paa Grundlovsdagen udbringes Posten saaledes: Paa Ruter, hvor der kun er
een Omdeling paa Hverdage, udgaa Landpostbudene ikke, med mindre Grundlovsdagen
falder paa en Lørdag eller en Mandag. Paa Ruter, hvor der omdeles to eller flere
Gange paa Hverdage, udføre Landpostbudene kun 1ste Omdeling. For saa vidt den
anden eller de følgende Ombæringer paa Hverdage omfatte et mindre Distrikt end første
Ombæring, udbringes Posten kun idet mindre Distrikt, medmindre Grundlovsdagen
falder paa en Lørdag eller en Mandag, idet Posten isaaFald omdeles ihele Distriktet.
6. De Dage, paa hvilke der foretages almindelige Valg til Folketinget, udgaa Land¬

postbudene ikke paa de Ruter, paa hvilke der kun er Omdeling een Gang daglig paa
Hverdage, medens Postbestyrelsen træffer Bestemmelse om, ihvilket Omfang der paa
saadanne Valgdage skal ske Indskrænkning iLandposttjenesten paa Ruter med flere
2

Gange daglig Omdeling paa Hverdage. Ligeledes bestemmer Postbestyrelsen, hvilke
Landpostomdelinger der kunne bortfalde, naar der foretages Folketingsvalg ien¬
kelte Kredse.

6. For Ekspresforsendelsers Udbringning iLanddistriktet gælde samme Regler
som for deres Udbringning iLokaldistriktet.
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c. Forandring af Omdelingstideme og af Udgangstideme for Landpostbudene
skal bekendtgøres idet eller ide ivedkommende Distrikt mest udbredte Lokalblade.
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retages

Afsnit IL

t r o u

3tsager,

Breyforsendelser, Pengelbreye, Pakker, Postanylsninger og

t n ø d stanvis-

Postopkræyninger.

gt.
t, hvad
Hellig-

Forsendelsernes Beskaffenhed og Afgivelse af Postbesørgelse.
§6.
B r e v f o r s e n d e l s e r.

elingen
;hed af

For at en Forsendelse kan blive befordret som
Almindelige Breve,
den
ikke have større Dimensioner end 15 Tommer i
et almindeligt Brev, maa <
a .

Længden, 10 Tommer iBredden og 1Tomme iTykkelsen samt ikke veje over 50
Kvint, hvorhos den ikke maa have Paategning om nogen Værdi eller om, at nogen

e, hvor
;e med

anden Genstand medfølger. Genstande, der ere indleverede til Postbesørgelse som

lag og

almindelige Breve, men som ikke opfylde de ovenfor angivne Betingelser, ville, saafremt deres Befordring med Posten iøvrigt er tilstedelig, blive behandlede efter

ag, for
re Om-

Heglerne for den Art af Forsendelser, hvortil de efter deres ydre Beskaffenhed

og
mina.

henhøre.

Eoven-

b. Brevkort. 1. Brevkort kunne foruden af Postbestyrelsen ogsaa fremstilles af

erdage,
;e, ud-

private,delssomenkeltedelssomdobbelteBrevkort(Brevkortmedvedhængende
Svarkort).

ig dog

2. De af Posthestyrelsen fremstillede enkelte Brevkort skulle ved en paa

KortetsForsidetryktGengivelseafdetdanskeVaabenbetegnessomofficielle,hvorhos
de ligeledes paa Forsiden skulle være paatrykte et Frimærke, Ordet „Brevkort" samt
en langs Kortets Rand løbende Bort. De af Posthestyrelsen fremstillede dobbelte

kun er

sdagen

Brevkort skulle bestaa af to ved den øverste Rand sammenhængende og over denne

; r fl e r e
dt den

sammenbøjede Kort uden Lukke, der hver især ere udstyrede som enkelte Brevkort,

første

dog med den Forskel, at der er paatrykt dem en Tilkendegivelse af, at det ene er
bestemt til Svarkort, hvorhos de skulle være saaledes indrettede, at Forsiden paa

sdagen
triktet.

Svarkortet, naar Kortene dække hinanden, skal vende ind mod Forkortets Bagside.
3 . De af private fremstillede Brevkort skulle iHenseende til Form, Størrelse

.Land-

og Papirets Konsistens være overensstemmende med de officielle. Af Paatrykkene

ig paa

paadissemaaVaabnetogFrimærketikkegengivespaadeprivate;Bortenkanude¬

er paa
1 fl e r e

lades,menOrdene„Brevkort"henholdsvis„BrevkortmedbetaltSvar"og„Svarkort"

hvilke

skulle være paatrykte eller paaskrevne Forsiden.

4.VedBenyttelsenafBrevkortmaaderpaaForsidenforudenFrimærketil

i

Frigørelse af Kortet klæbes enSeddel,
_ Segloblat eller lignende Vignet med Angivelse

af Afsenderens Firma, Navn og Adresse samt en Seddel, højst 2Tommer lang og

Regler

3/4Tommebred,medAngivelseafAdressatogBestemmelsessted.Iøvrigtmaader
ikke til noget enkelt eller dobbelt Brevkort føjes, klæbes eller hæftes nogensomhelst

audene

anden Genstand.

Ihlade.
i
!

5. Det er endvidere tilladt paa Forsiden af Brevkort ved Skrift, Stempel,

Bogtryk eller paa anden lignende Maade at angiveAfsenderens Firma, Navn og

Adresse samt at anbringe Tegninger, Billeder og Reklamer, men det maa iagttages,

at en saadan Benyttelse af Brevkortets Forside ikke træder hindrende iVejen for en
tydelig Fremtræden af Kortets Adresseangivelser.

%

I
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6 . Ve d U d s e n d e l s e n a f d o b b e l t e B r e v k o r t e r d e t t i l l a d t A f s e n d e r e n a t f o r ¬

Vej, eller

berede Svarkortets Benyttelse dels ved paa Forsiden at forsyne det med Adresse, dels

aftalt Spi
S

ved paa Bagsiden at paatrykke det en Svartekst til Udfyldning eller Underskrift af
Adressaten.

paa

7. Naar et ved private fremstillet dobbelt Brevkort udsendes, skal der være
anbragt Frimærke saavel paa Svarkortet som paa Forkortet.
8. Naar Svarkortet^tilbagesendes, maa Forkortet ikke medfølge.’
9. Forefindes der iPostbrevkasserne af fremmede Pjostbestyrelser udstedte
eller af private fremstillede Brevkort, der ikke have de foran under 3foreskrevne
Brevkortbetegnelser, men som derimod ere betegnede „Carte postale“, „Postkarte“,
„Brefkort“ eller med et tilsvarende kendt fremmed Udtryk for Brevkort, medens de
ellers opfylde Betingelserne for at kunne anses som saadanne, skulle de postbehandles
som Brevkort; det følger heraf bl. a., at de for at kunne postbesørges maa være i

paa

paa

at 1:

det mindste delvis frigjorte med danske Frimærker, idet der ikke kan tages Hensyn
til, om de maatte være paatrykte eller paaklæbede fremmede Frimærker.
10. løvrigt behandles alle Kort-Forsendelser, der betegne sig som Brevkort,
men ikke ere fremstillede og benyttede iOverensstemmelse med de foranførte Be¬
stemmelser, ikke som Brevkort, men som almindelige Breve.

at

r

at

c

ved

c. Tryksager, Vareprøver og Mønstre maa ligesom almindelige Breve ikke veje
over 50 Kvint, hvorhos de heller ikke maa have Paategning om nogen Værdi eller
om, at en anden Forsendelse medfølger; med Hensyn til Form, Omfang og Tykkelse
kan der derimod tilstedes Afvigelser fra, hvad der gælder for almindelige Breve, dog
at de heromhandlede Forsendelser maa være saaledes beskafne, at de egne sig til
Befordring sammen med andre Brevforsendelser. løvrigt vil der angaaende Tryksager,
Vareprøver og Mønstre være at iagttage Følgende:

i P i

1. Tryksager. Til saadanne henregnes Gengivelser, der ere tilvejebragte
paa Papir, Pergament eller Karton o. desl. ved Bog-, Sten- og Metaltryk (Litografi,
Autografi, Kobber- og Staalstik, Eaderinger etc.). Xylografi, Fotografering eller andiæ
mekaniske Fremstillingsmaader, hvis Egenskab som saadanne let lader sig konstatere.
—Gengivelserne behøve ikke at udgøre en egentlig Meddelelse til Adressaten, men
det er tilstrækkeligt, at der paa vedkommende Genstand findes noget trykt, lito¬
graferet o. s. V. —Som „andre mekaniske Fremstillingsmaader“ betragtes ikke Kalke¬
ring eller Mangfoldiggørelse ved Kopiermaskine eller Gennemskrivning, hvorimod
Genstande, der ere fremstillede ved Maskinskrivning, Kromografering, Polygrafering,
Hektografering, Papyrografering, Velocigrafering o. 1. kunne forsendes som trykte
Sager, naar de ere formelig indleverede paa et Posthus (ikke nedlagte ien Brevkasse
eller medgivne et Landpostbud) iet Antal af mindst 20 fuldkomment identiske
Eksemplarer. —Som Eksempler paa Tryksager skal nævnes: Aviser, Tidsskrifter,
Bøger, Noder, Visitkort, Adressekort, Korrekturark, Papirer med trykt Eeliefpunktering til Brug for Blinde, Billeder, Landkort, Grundplaner o. 1. med og uden Kolo¬
rering, Subskriptionsindbydelser, Annoncer, Handelscirkulærer o. s. v.
Brevkort med trykt Tekst kunne enkeltvis (altsaa ikke flere ifælles Omslag)
forsendes som Tryksagel:, naar Ordet „Brevkort" eller den dertil svarende Betegnelse

paa

i M '

i I n

i

B

at 1
paa
paa

paa

er overstreget.
Udelukkede fra Befordring for nedsat Takst ere Tryksager, ihvis Tekst der

efter Trykningen er foretaget Forandringer enten ved Haandskrift eller ad mekanisk

i
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!ren at for-

Ldreaae, dels
ider^ ift af
:al der være

;er udstedte
foreskrevne

„Postkarte",
medens de
jsthehandles
maa være i

iges Hensyn

Vej, eller til hvilken der er føjet Ord eller Tegn, hvorved der kan fremkomme et
aftalt Sprog.
Som Undtagelser fra disse Kegler er det tilladt:
paa Forsendelsens Ydre at tilføje Afsenderens Navn, Firma og Bolig;
paa trykte Visitkort at tilføje Afsenderens Adresse og Stilling samt Lyk¬
ønskninger, Taksigelser, Kondolence-Bevidnelser eller andre Høflighedsbevisninger, forsaavidt de ikke optage mere end højst 5Ord eller ere ud¬
trykte ved Hjælp af gængse Forkortelser (Initialer), saasom „p. p. c.“,
„p. f. v.“ og lignende;

paa selve den trykte Forsendelse at tilføje eller forandre Afsendelsesdatum samt
Afsenderens Underskrift eller hans Angivelse af Firma, Stilling og Bolig;
at bilægge rettede Korrekturer med Manuskripter samt iKorrekturerne at fore¬
tage Kettelser og Tilføjelser, som angaa Korrigeringen, Formen og Tryk¬
ningen. IMangel af Plads kunne disse Tilføjelser ske paa løse Blade.

Bemærkningerne maa ikke have nogensomhelst korrespondancelignende
mBrevkort,
anførte Be-

Karakter;
at rette Trykfejl ogsaa paa andre Tryksager end Korrekturer;
at overstrege visse Dele af en trykt Tekst for at gøre dem ulæselige;

ved Streger at udhæve saadanne Steder iden trykte Tekst, paa hvilke Op¬

ikke Kalke-

mærksomheden ønskes henledet;
iPriskuranter, Tilbud om Bekendtgørelser, Børsnoteringer, Handelscirkulærer
og Prospektus at tilføje eller forandre Tal, samt iAnmeldelser angaaende
Forretningsrejsende at tilføje den vedkommende Rejsendes Navn, Tids¬
punktet for hans Ankomst (f. Eks. „om 2k3Uger“, '»om nogle Dage“ o. s. v.)
og Navnet paa det Sted, han agter at besøge;
iMeddelelser om Skibes Afgang at tilføje Afgangsdatum;
iIndbydelseskort eller Kort, hvorved der indkaldes til Møder, at tilføje dens
Navn, til hvem Indbydelsen eller Indkaldelsen er rettet, saavel som Sammen¬
komstens Datum, Formaal og Mødestedet;
paa Bøger, Noder, Aviser, Fotografier, Kobberstik Staalstik, illustrerede Kort
samt Jule- og Nytaarskort ,at tilføje en Tilegnelse saavel som at bilægge
saadanne Sager med den Faktura, som angaar den paagældende Genstand;
iBestillingssedler og Subskriptionslister paa Bøger og andet til Boghandelen
henhørende, paa Aviser, Kobberstik, Staalstik og Musikalier at tilføje de
bestilte eller tilbudte Bøger o. s. v. samt at over- eller understrege enten
hele den trykte Tekst eller en Del af samme;

,hvorimod

at kolorere Modebilleder, Landkort o. dsl.;

ilygrafering,

paa Udklip af Aviser og Tidsskrifter at tilføje det Skrifts Titel, Datum, Num¬
mer og Adresse, hvoraf Udklippet er taget;
paa trykte Advisbreve angaaende tomt Returgods at anføre Ordet „Adresse“
(„Adr.“, „Ads.“ eller en anden lignende Forkortelse af Ordet) efter Ordet
„mærket" („rnrkt.");

i^e iki“ veje
Væru- eller

og Tykkelse

Breve, dog
3gne sig til

iTryksager,

filvejehragte
c(Litografi,
eller andre
konstatere,

isaten, men
trykt, lito-

som trykte
nBr'“:asse
it iclexitiske

ridsskrifter,
eliefpunkteuden Kolo-

paa Omslaget til Tryksager, bestemte til at cirkulere mellem et vist Antal Per¬
soner (Læsekredse), med Skrift.at tilføje: Personernes Navne og Adresser,
Titlerne paa de Bøger, Tidender m. v., som indeholdes iForsendelsen,

[es Omslag)

hvor lang Tid denne maa forblive hos Adressaterne, samt Datoen, under

Betegnelse

hvilken den afgaar fra hver af disse. Hver Gang Forsendelsen videre¬
sendes fra en til en anden af Kredsens Medlemmer, skal ny Porto er¬

s Te k s t d e r
dmekanisk

lægges, hvorhos vedkommende Afsender maa overstrege sit Navn paa

M U U l i M K l

Omslaget.

\

Éåå
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.1

Haandskrevne Streger, Tal og Mærker ere tilladte, men de maa ikke være an¬

» l i -

i

f
s a m n

bragte saaledes, at de angive en Sammenstilling af nogle af den trykte Teksts
Ord, hvorved disse komme til at danne en Meddelelse til Adressaten. Denne
Eegel faar dog kun Anvendelse isaadanne Tilfælde, hvor Tals, Mærkers
og Stregers Anbringelse ved nogle af den trykte Teksts Ord giver Anvis¬
ning paa at sammenstille disse iSætninger af et andet Indhold end den
hele trykte Tekst, og udelukker saaledes ikke, at Tal, Mærker og Streger

Besø

benyttes til at fuldstændiggøre eller berigtige denne.

lands

Tryksager skulle forsendes: enten under Baand, paaEulle, mellem Papstykker,
iaabent Omslag, iHylster aabent paa to Sider eller for begge Ender eller simpelt¬
hen sammenlagte paa en saadan Maade, at Forsendelsens Beskaffenhed ikke bliver
skjult, eller ombimdne med Sejlgarn, der let lader sig løse. —Adressekort samt
alle Tryksager af Form og Konsistens som ikke sammenlagte Kort kunne forsendes
uden Baand, Omslag, Ombinding eller Sammenlægning. Forsiden benyttes alene til
de til Frigørelsen anvendte Frimærker, til Meddelelser, som vedrøre Posttjenesten,
og til Adressatens Adresse; dog kan Afsenderen ogsaa der anbringe sit Navn, sin
Stilling og sin Adresse ved Hjælp af en Vignet, et Stempel eller hvilken som helst
anden typografisk Fremgangsmaade. BoghandlerbestilHnger kunne endvidere bære
den trykte Betegnelse: „Boghandlerbestilling". Forsendes en Tryksag iaaben Kuvert,
skal denne være paategnet „Tryksag" el. lign. (et tilsvarende kendt fremmed
Udtryk er tilladt) eller være forsynet med en Betegnelse, der kendetegner den som
Tryksag (f. Eks. et Kryds).
Forsendelserne maa ikke indeholde flere Sager, der hidrøre fra Forskellige

tegn(

og I
danc

trykt
endv
Det
et

tinge
gelig

almi]

Styk
en

s o m

(
n æ v i

Vi!

et

u
l i

3^

I

eller

eller ere betegnede som bestemte til Forskellige.

S!‘-

ei

2. Vareprøver og Mønstre. Genstande, som efter deres naturlige Be¬
skaffenhed kunne henregnes til Vareprøver eUer Mønstre (disse sidste maa ikke være

P

v æ s e

haandtegnede), skulle for at blive postbehandlede som saadanne opfylde følgende
Betingelser:

De maa, afset fra, hvad der henrører til Adressen, ikke bære andre haand¬
skrevne Bemærkninger end Afsenderens Navn eller Firma, et Fabriks- eller Handels¬
mærke, Løbenummer, Priser samt Angivelse af Varernes Vægt, Maal, Omfang og det
disponible Kvantum.
De maa være saaledes indrettede, at en Undersøgelse af dem let kan finde

Sted, og skulle idette Øjemed være indeholdte iløse Omslag eller iPoser, Æsker e. 1.,
som let kunne aabnes og atter tillukkes.
Vareprøver med Farvestoffer, flydende Sager, let smeltelige Genstande o. 1. maa
være emballerede paa en betryggende, til Vareprøvens Beskaffenhed svarende Maade.

De maa ikke have nogen Handelsværdi. Dette er ikke at forstaa saaledes,
at vedkommende Forsendelsers Indhold overhovedet ikke maa have nogen Værdi,
men at de derimod ikke maa have en saadan Værdi, at de have Betydning som selv¬

stændigt Handelsobjekt. Medens saaledes Genstande som Handsker, Strømper, Sko
o. 1. altid maa anses for at have Handelsværdi, naar de forsendes parvis, vil

Spørgsmaalet om, hvorvidt de, naar de forsendes enkeltvis, kunne siges at have
Handelsværdi, afhænge af, om vedkommende Posthuse efter samtlige foreliggende Om¬
stændigheder, f. Eks. Afsenderens og Modtagerens Stilling, Forsendelsernes Afgivelse
til Postbesørgelse iflere Eksemplarer under samme Adresse, ihyppigt efter hinanden
stedfindende Sendinger o. lign., skønne, at Forsendelserne fremkomme for at tjene til
Prøve med Hensyn til Afsluttelsen af en efterfølgende Handel om andre Varer af

v æ r e
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kke ]ijgre anLtryl Teksts

s a m m e

Besørgelse for nedsat Porto.

'

i,

udelukkede fra

v

De maa ikke indeholde flere Sager, der hidrøre fra Forskellige eller ere be¬

;saten. Denne

Dals, Mærkers
giver Ånvis-

Art eller iandet Øjemed, i'hvilket sidste Tilfælde de ere

tegnede som bestemte til Forskellige.

3. JJdelukleede fra Postbesørgelse som Tryksager, Vareprøver

hold end den

cer og Streger

oaMonstreere:FrimærkerellerandreFrigørelsesmidler,saaveldanskesomuden¬

mPapstykker,
eller simpelt-

dancekort,
frankerede
Svarkonvoluter,
danske
og
fremmede
Stempelmærker
samt
alle

id ikke bhver

landske,hvadentendeereannuleredeellerikke,frankeredeBrevkort,Korrespon¬
trykte,litograferedeel.lign.Genstande,derbrugesforatrepræsentereenVærdi;
endvidere blandede Forsendelser (o: Tryksager og Vareprøver under Fællesomslag),

ressekort samt

Det er dog tilladt ien Tryksag at indlægge en

inne forsendes

et enkelt frankeret Svarkort.

yttes alene til
Posttjenesten,
sit Navn, sin
ken som helst
advidere hære

aaben Kuvert,
mdt ^emmed
egnei .en som

enkelt frankeret Svarkonvolut eller

4. Opfylde Tryksager, Vareprøver og Monstre ikke foranførte Be¬

tingelser,behandlesde,saafremtdemaahenregnestilaabneBreve,somuhesør-

gelige, medmindre de ereidetmindste
_
. delvis frigjorte, iandet
o , Fald behandles
n «de●som
ji.

almindeligeløseBreve.IndeholdeForsendelserneflereSager(1.sidsteStykkeog2.sidste
Stykke),vilhverafdeenkelteiForsendelsenindeholdteGenstandeblivebetragtetsom

en Forsendelse for sig og behandlet iOverensstemmelse hermed. Har en Vareprøve¬
ellerMønsterforsendelseHandelsværdi,behandlesdeneftersinVægtogBeskaffenhed
som Brev eller som Pakke.

fra Forskellige

d. Forsendelsernes Afgivelse til Postbesørgelse. De foran under a., h. og c.
nævnte Genstande kunne afgives til Postbesørgelse ved formeligt at indleveres paa
jnaturlige Be-

etPosthus,vedatafleverestiletLandpostbudsamtvedatnedlæggesideafPost¬

væsenet idette Øjemed anbragte Brevkasser.

maa ikke være

ifylde følgende

e
v æ r e

andre haandeller Handels-

Omfang og det

Adressering.1.Forsendelsernemaa,saafremtForsinkelserskulleundgaas,
forsynedemednøjagtigAdresse,angivendeModtagerensNavnogBopælsamt

Navnet paa det Posthus, gennemhvilket
,
.Forsendelsen skal udleveres. Isidstnævnte
t

Henseende bemærkes det særligt, at Adressen, naar en Brevforsendelse er bestemt til
at udleveres gennem et Brevsamlingssted, der ligger ved en Jernbane eller staar i
Forbindelse med et bevægeligt Postkontor, som Stedbetegnelse kun bør angive Brev¬

l e t k a n fi n d e

ser. Æsker e. 1.,
stande o. 1. maa
varer*“ Maade.

irstaa saaledes,

samlingsstedetsNavn,hvorimoddetialleandreTilfælde,foratForsinkelserkunne
undgaas,maaanbefales,atAdressenaltidindeholderNavnetpaavedkommende
Postkontor(Postekspedition).DetanbefalesderhostilligepaaKuvertetellerOmslaget

at anføre Afsenderens Navn og Adresse, forat Forsendelsen, dersom det ikke skulde

lykkesatbringeModtagerendenihænde,hurtigerekanblivetilbageleveret.Brevpost¬

forsendelsertilKjøbenhavn,derafAfsenderenønskesudbragtepaaPostbudenesførste

nogen Værdi,
ining som selvStrømper, Sko
des parvis, vil
siges at have
ireliggende Omjernes Afgivelse

UdgangsturefterAnkomstenafdenPost,somharmedførtForsendelserne,samt
EkspresbrevetilnævnteBymaaiUdskriftenunderellervedOrdet„Kjøbenhavn”være
forsynedemedDistriktsbetegnelsen(K.,B.,V.,Valby,Str.b.s.v.)fordenOmdelings¬

efter hinanden

de som ubesørgelige. , „
t
4. Brevforsendelser kunne ved Paategningen „poste restante eller „til Afhent-

for at tjene til
m d r e Va r e r a f

kreds, hvori Adressatens Bopæl er beliggende.
2. Anbefalede Brevforsendelser skulle være forsynede med Modtagerens Navn.
3. Ere Brevforsendelser adresserede til f. Eks. „En Abonnent

J

»

E n a f d ’ H r r.

Skolelærere«,
„En
Købmandsforretning«
eller
anden
ubestemt
Betegnelse,
behandles
lng“,deranbringesiUdskriftenumiddelbartvedNavnetpaaPoststedet,eUerveden

I
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af
Afsender
eller
Adressat
fremsat
mundtlig
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Anmodning
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op-

bevaredevedPosthuset,indtildeafhentes,dogikkeilængereTidend2Maaneder

i

efter
Ankomsten
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til
Paa
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f.
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Modtagelsesbevis.
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under

Ånhefahng,maadenpaaAdressesidentydeligværepaategnetAnbefales“

fraiikered
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efter Reg
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Brevforsendelser,vilderikkeherafkunneopstaanoget
AnsvarforPostvæsenetb1
Værdipapi
derhos ik]
gæier
Afsenderen
af
en
anbefalet
Forsendelse
at
faa
udfærdiget
et
Modtagelsesbevis
Hvad Tyb
iHænde^^'s^al Br?7""^ Modtagerens
Tilstaaelse
den
for,
kommen
at
er ham
for almini
i■^'^®^^°'’®®''delsens Forside have udtrykkelig Paategning
maa den
med
“aa
itke
anføres
andet
skriftligt
end,
hvad
der
iOverensstemmelse
medFormularenernødvendigtforatbetegnevedkommendeForsendelse
og meddele

Tilstaaelse for sammes Modtagelse.

bud.

Bet

stykker ei

g.
Ekspresbesørgelse.
1.
Ønskes
Brevforsendelser
udbragte
Ætsumftud
skal

7-

Begæringen
herom
være
anført
iUdskriften,
hvorhos
Forsendelsen
skal
formeligt
ind^
level es paa et Posthus eller afgives til et omdelende Landpostbud.^
dres

/nder kun Anvendelse paa Brevforsendelser, der befor-

drestiletPostkontor(Postekspedition)fraetandetPoststed.Udbringningenkan

■' “ »S L o l c Z S e l s , ” "

denfor
hv‘ilk^rB^fv7t‘'''"“'
^c.
ommeldte,
Postbestyrelsen
af
fastsatte
Grænse,
inaentorhvilkenBrevebesørgespr.EkspresforenBetalingaf20Øreerdensamme
vedkommende
Postkontors
(Postekspeditions)
lokale

louÆ;^^^
dette Distrikt, eller er Likke Lretfet
n“msSi 7 beregnes det nævnte Gebyr for Udbring^

^

iren'Del S

^ Afstand af indtil Vs Mil fra Posthumt —Del for

omNattenopkrævesiethvertTilfælde,hvor

Tfoen og 6Irge

(Ekspresbudets
HenTilbagetur)
og falder
mellem
9Kl.

given
PattemfoTtesT
Ekspresforsendelse
kan
ved
en
idennes
Udskrift
derom
fflrr.k.®bestemme,atdenførstskaludbringestilensærligangivenTid
Ankomsten
den
afPost,
hvormed
den
indgaaet
er Bestemmelsespofthuset.
til

BetalingerforEkspresforsendelserskulleerlæggesforud,ogAf-

ksTw
7* i^med
et.passende
Depositum
af,Afsenderen.
.Ekspresgebyret
kan betales
Frimærker
paaklæbede
Forsendelserne.p
resgenyret
bebandlS« f^P^^spaategningville,naardeforefindesiBrevkasser,blive
behandledesomalmindeligeBreve,naardedisseForsendelserpaaklæbedéFri

mærker
ikke
ere
tilstrækkelige
at
tildække
det
laveste
Ekspresrebyr
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at de ere

2.

angivne V
samlere ti
større Væ

modtage ]
og denne

anden Ma;
sendeisen

givet til (
ske idans
senderen (

Beløb iB(

„Indlagt I
at forelig^
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holdets Ov

at den ind
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'orlanges op2M*ft.neder

,paa.^gnede
være anført

den rigtige

sørget tinder
S'

1

»

frankerede med Frimæi-ker til idetmindste følgende Beløb: Breve 30 Øre, Brevkort
25 Øre og Tryksager, Vareprøver og Mønstre 24 Øre); imodsat Fald besørges de
efter Reglerne for Ekspresforsendelser til Bestemmelsesposthuset, der afgør, om Fri¬
gørelsen er tilstrækkelig efter den Vejlængde, ihvilken Forsendelserne skulle ud¬
bringes ved særligt Bud, og, naar dette maa besvares benægtende, med Hensyn til
Omdelingen behandler dem efter Reglerne for almindelige løse Breve. Er Eksprespaategningen ikke bleven bemærket, vil der ikke af den Grund kunne gøres noget
Ansvar gældende overfor Postvæsenet.
.-i

-i):

■ }

.

' r . }

Recom-

is til et om-

§7.

ning iBrev-

0

,

●

Pengebreve.

aategningen,
ækkeligt fri¬

a. 1. For at en Forsendelse kan blive henregnet til Kategorien Pengebreve, maa

men skulde

den med Hensyn til Dimensioner og Vægt opfylde de Betingelser, som i§6. a.

almindelige

ere omhandlede ved almindelige Breve, hvorhos den maa indeholde Penge eller
Værdipapirer samt bære Paategning om, at Indholdet har en vis Værdi; den maa
derhos ikke være paaskrevet Bemærkning om, at nogen anden Genstand medfølger.
Hvad Tykkelsen angaar, kan det dog undtagelsesvis tilstedes, at den isaa Henseende
for almindelige Breve foreskrevne Grændse af 1Tomme lidet overskrides. Endvidere
maa den formeligt indleveres paa et Posthus eller afgives til et omdelende Landpost¬

æsenet. Be¬

tagelsesbevis
ommen ham
lerom. Paa
nsstemmelse

og r'^.dele

bud. Bestaar Indholdet af rede Penge, maa det iagttages, at der ikke af Mønt¬
stykker er indlagt mere end:
50 Kroner iGuldmønt;
9Kr. iEnkelt- eller Dobbeltkroner;
90 Øre iSølvskillemønt;

yreshud, skal
rmeligt ind-

9Øre iBroncemønt.

,der beforpiingen kan
orsendelsers

Grænse, in¬
den samme

2. Medens der iAlmindelighed ikke er nogen Grænse for. Størrelsen af den

angivne Værdi, kan denne for de Pengebreve, der overgives Landpostbude og Brev¬
samlere til Besørgelse, ikke med Ansvar for Postvæsenet overstige 500 Kr; Er en
større Værdi end 500 Kr. angiven, kan Brevsamlingsstedet eller Landpostbudet vel
modtage Forsendelsen til Postbesørgelse, men dette, sker da paa Afsenderens Ansvar,
og denne maa ved en behørig underskreven Paategning paa Forsendelsen eller paa

ons) lokale

anden Maade skriftligt have fremsat Forlangende derom; Postvæsenets Ansvar for For¬

ie indx-ettet

sendelsen indtræder først efter, at denne af Budet eller Brevsamlingsstedet er over¬
givet til et Postkontor (Postekspedition) til Viderebefordring. Værdiangivelsen skal

xr Udbring—Det

for¬

krift derom

ske idansk Mønt og maa ikke udvise Overstregninger eller Rettelser, med mindre Af¬
senderen eller hans Bud med Navns Underskrift paa Kuvertet har gentaget det rigtige
Beløb iBogstaver. Værdiangivelsen maa være udtrykt saaledes: „Heri N. N. Kr.“ eller
„Indlagt N. N. Kr.“ eller paa lignende Maade, medens en Værdiangivelse ikke anses
at foreligge, fordi en Forsendelse, der indeholder Obligationer paa Navn eller andre

ingiven Tid

paa Navn lydende Dokumenter, iUdskriften har en Bemærkning herom med tilføjet

posthuset,

Oplysning om den Sum, hvorpaa Obligationen eller Dokumentet lyder: f. Eks. „Heri
en Panteobhgation, stor N. N. Kroner"., Naar et Pengebrev, som begæres eftertalt,
indeholder fremmede, ikke her iLandet gangbare Penge, og Eftertællingen kan
foretages, idet vedkommende Postfunktionær ser sig iStand til at bekræfte Ind¬
holdets Overensstemmelse med Værdiangivelsen, maa denne være foretaget saaledes,
at den indeholder Oplysning om, hvormeget iKronemønt de fremmede Penge udgøre:
f. Eks. „Heri N. N. Kroner idanske Sedler og N. N. Mark ityske Sedler, til For¬

fælde, hvor
aellem Kl. 9

rud, og Af-

at beregne
presgebyret

asser, blive
æbede Friat de ere

sendelsesværdi N. N. Kroner".

\

\
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fu

der ved Indleveringen af et Pengebrev forlanger Pengeindholdet efter-

anbrinj
I

tølt, har Ket til at forlange, at Eftertællingen udføres saaledes, at han er iStand

Bjørm

tilatseAlt,_hvadderforetagesmedForsendelsen;nogenFordringomidette

underh

øjemed at blive indladt iselve Ekspeditionsrummet eller inden for den idette

afviger

værende Skranke kan dog ikke stilles.

almind

4.SkuldeetPengebrevbHveforefundetienPostbrevkasse,ogdetoverhovedet
1ensaadanStand,atdetkanpostbehandles,vildetblivebesørgetsomPengebrev,
saaledesatGebyrerneforeventueltatbringedetiforskriftsmæssigStandmedHen-

r

e r

fl e r

forsyne

opkræves hos Modtageren. Postvæsenet kan

imidlertid ikke indestaa for, at saadanne uregelmæssigt afgivne Forsendelser

at

imod 1

hosstaa

virkelig

frimærl

5.HaretBrevsamlingsstedelleryet'-EandpostbudmodtagetetPengebrev,der

tering,
segl m
Segl, h

blivepostbesørgedesomPengebreve.

ikkeerforsknftsmæssigtbehandletfraAfsenderensSide,kandetvedkommendePost¬

kontor
(Postekspedition),
hvilket.
til Forsendelsen
indgaar
fra
Brevsamlingsstedet
eller

Kuvert

Handpostbudet til Viderebefordring, afvise den.
7 ‘

særlig ;

{

vise Ai

Pengeb

Iw^^P^-kning.ForindenPengeneellerVærdipapirerneindlæggesiKonvo-

s
i

lutenskulledeværeindpakkedeiKonceptpapirellerandetligesaastærktMateriale,
dersluttersaatætomheleIndholdet,atdetteikkevedPengebrevetsBehandling

trykt A

underPostbesørgelsenvæsentligtkanforskydesig,ogatnavnligdeindlagteMønt¬

skal be

stykkerikkevednævnteBehandlingkunnekommetilatliggeløseiKonvoluten;det

Navnet

maaderfor,naarPengebrevetindeholderMøntstykker,anbefalesatforsynedenindre

og Bop

Indpakning med særlig Forsegling.

ere bes

eller st;
Navn a:

i

I

c. Konvolutering, l’il et Pengebrev

angaaer

skal der ordentligvis anvendes Kuvert af stærkt
Karduspapir, der maa være indrettet enten med
indvendig omhøjet Kant eller so«i. de saakaldte

Spidshuverter (se hosstaaende 2Afbildninger I.
og IL, der vise et Eksemplar af hver af de to

Kuverter iudslaaet Stand). Det er dog tilladt

A .

at benytte Postfrimærke-Konvoluter og alminde¬
lige Brevkuverter til Pengebreve, hvilke isaa Fald
imidlertid ikke

maa indeholde Møntstykker,

Vig. I.
I

m e n

paa Pos

kun Sedler iet Antal af indtil 4'Stykker, ligesom
de med Hensyn til Forseglingen ere særlige Heg¬
ler undergivne (se nedenfor). Ved Foi-sendelsen _
af større Værdier anbefales det at benytte Konvo-<
luter med indre iLærredsbeklædning. :Konvoluter ●.●

ikke ov
I'

Konvohiter med paaklæbede Sedler <kunhé ikke
i'. .

f

(i;

●glK -I ■-

11 7

-

angiven
Postbes«
undersk
fremsat

rig. n.

med farvet Hånd, Adressebrév-Konvoluteri samt 'l i: '

benyttes til Kuvertéring af 'Pengebreve,

a .

et omd{

V

j

efter, al

ekspedit

o
. . <

er forsk

d. ’Forsegling. 7Forlanges sPengebrevetso !-/
Indhold ikke eftertait, skal Afsenderenynaar Kuvert i

I, er benyttet, forsyne'BreVet*hied 2-'3jaksegl,' der '.h

(Posteks

postbudi
''rig.

m.
dende P
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dholdet efternerJ..Stand

anbringes saalcdes, at deres Signetaftrylc dække
Hjørnerne af Kuvertets Overfald og herøre dets

dette

underliggende Flig (se hosstaaende Tegning III);

den idette

afviger Konvoluten iStørrelse væsentligt fra de

om

almindeligt anvendte, kan Posthuset dog forlange,
at flere Laksegl slnille anbringes. Er der der¬
imod benyttet et Spidskuvert, skal Pengebrevet
P i g . r v.
forsynes med 5Laksegl, saaledes som angivet ved
hosstaaende Tegning IV., hvilken Forseglingsmaade ogsaa skal være anvendt, naar Post-

toverhovedet

mPengebrev,
id med Henvæsenet kan

siser virkelig

frimærke-Konvoluter og almindelige Brevkonvoluter ere benyttede til Pengebreves Kuvertering. —Skal Indholdet af et Pengebrev med Kuvert I. eftertælles, anbringes 2Post¬

mgebrev, der

segl nøjagtigt, saaledes som ovenfor angivet ved Tegning III., og imellem disse et

imende Post-

Segl, hvortil Afsenderen skal levere Signetet. Ved Benyttelsen af andre Kuverter end
Kuvert I. skulle iTilfælde af Eftertælling 2af Seglene være Postsegl.

jsstedet eller

Til Forseglingen skal være anvendt holdbart Lak og ct formeligt Signet med
særlig Indskrift, Vaaben e. 1., hvorimod det ikke er tilladt at anvende Segl, der frem¬
vise Aftryk af Oblattrykkere, Mønter o. desl. De forskellige af Afsenderen paa et
Pengebrev anbragte Segl skulle derhos udvise Aftryk af et og samme Signet,

ges iKonvo-

kt Materiale,
Beliandling
Ilagt. Jønt-

e. Adressering. Pengebreve skulle være forsynede med nøjagtigt skreven eller
trykt Adresse (Blyant eller Blækstift maa ikke anvendes), som, forsaavidt Forsendelsen
skal befordres udover det til Indleveringsposthuset hørende Postdistrikt, maa angive
Navnet paa Bestemmelsesstedets Postkontor (Postekspedition) samt Modtagerens Navn
og Bopæl. Paa Pengebreve, hvis angivne Værdi ikke overstiger 500 Kroner, og som
ere bestemte til at udleveres gennem et Brevsamlingssted, der ligger ved en Jernbane
eller staar iForbindelse med et bevægeligt Postkontor, bør dog kun Brevsamlingsstedets
Navn angives som Bestemmelsessted. løvrigt henvises til, hvad der i§6e. er anført
angaaende Adresseringen af Brevforsendelser,

ivoluten; det
10 den indre

f. Modtagelsesbevis. De i§6f. anførte Kegler komme til Anvendelse.
● § 8 .
Pakker.

A. Almindelige Pakker uden eller med angiven Værdi,
a. 1. Disse Forsendelser skulle enten indleveres ved et Posthus eller afgives til

et omdelende Landpostbud. Brevsamlingssteder og Landpostbude kunne til Besørgelse
paa Postvæsenets Ansvar kun modtage Forsendelser med angiven Værdi, naar denne
ikke overstiger 500 Kr. (ang. Vægten se nedenfor). Er en større Værdi end 500 Kr.

angiven, kan Brevsamlingsstedet eller Landpostbudet vel modtage Forsendelsen til
Postbesørgelse, men det sker da paa Afsenderens Ansvar, og denne maa ved en behørig
underskreven Paategning paa dens Adressebrev eller paa anden Maade skriftligt have
fremsat Forlangende derom; Postvæsenets Ansvar for Forsendelsen indtræder først
efter, at denne af Budet eller Brevsamlingsstedet er overgivet til et Postkontor (Post¬
ekspedition) til Viderebefordring.

2. Har et Brevsamlingssted eller et Landpostbud modtaget en Pakke, der ikke
er forskriftsmæssigt behandlet fra Afsenderens Side, kan det vedkommende Postkontor
(Postekspedition), til hvilket Forsendelsen indgaar fra Brevsamlingsstedet eller Land¬
postbudet til Viderebefordring, afvise den.
3. Ere mindre Pakker nedlagte iBrevkasser og behørigt frigjorte efter den gæl¬
dende Pakketakst, besørges de som Pakker og iøvrigt under Anvendelse af lignende Regler
a

\
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s o m

ere anførte i§7. a. 4for Pengebreve; ere de ufrigjorte eller utilstrækkeligt

frigjorte,behandlesdeefterdeafPostbestyrelsentilenhverTidgivneRegler.

n a a r

beskai

b. Omfang. Pakkers Omfang maa som Regel ikke inogen Retning

(Længde,HøjdeellerBredde)værestørreendIV2Alen.Hvorvidtderundtagelsesvis
ienkelteTilfældekantilstedesOverskridelserafdenneGrænse,afgøresafIndleve¬

m a a

Harer

Betin;

ringsposthuset, der dog kun er bemyndiget til at indrømme saadant, saafremt For¬

mindr

maa medføre, at der af den Grund skal træffes særlige Foranstaltninger til dens Be¬

sende!

sendelsenentenerbestemttilnærmestePosthus,elleriandetFaldBefordringen
skervedJernbaneellerDampskib,hvorhosForsendelsensekstraordinæreOmfangikke

hvilke

sørgelse.

fremli
ere

I

C. Vægt. Denne maa ikke overstige:
100 Pund for Pakker, der skulle befordres fra Poststed til Poststed;

20 Pund, forsaavidt de ere bestemte til Lokalbesørgelse idet kjøbenhavnske
Postdistrikt, og

10 Pund, forsaavidt de ere bestemte til Lokalbesørgelse iandre Postdistrikter.

VægtenafMøntpakker(-ruller)maadogikkeoverstige15PundogVægten
af Møntposer ikke 30 Pund.

OmdelendeLandpostbudeereikkeforpligtedetilatbefordrePakkerafVægt

ss

ikke (

v æ r e

saavel

Indpa

der i:

afsenc

ti

over 2Pund (dog at den samlede Vægt af Posttasken med Indhold ikke maa over¬

tegnir

I

afPostvæsenetbenyttedePersonbefordringerereikkeforpligtedetilatbesørgePakker

Indpa

stige25Pund),ogLandpostbude,derhaveKontraktomLandpostkørselsamtprivate,

dette

af højere Vægt end 5Pund (dog at den samlede Vægt af det forsendte Gods ikke

Forse

overstiger50Pund,samtiøvrigtunderBetingelseaf,atderhavesPladspaaVognen).
MedHensyntil,hvorvidtmindrebetydeligeOverskridelserafVægtgrænsen
undtagelsesviskunnetilstedes,gældersammeRegel,somovenforeranførtangaaende

lignende Overskridelser af Grænserne for Pakkernes Omfang. —Under Istrans¬
portpaaOverfartstederne,samtnaarPostdampskibsforbindelsenmellemKjøbenhavn

lige
forme
Oblat
toreta

ogBornholmerafbrudtpaaGrundafIsforhold,erPostbestyrelsenbemyndigettilat
give særlige Regler med Hensyn til Vægtgrænser o. s. v. for de Pakker, der skulle

passere de paagældende Ruter.
c '■> ! G

■>

angivi

udove
stemn

d.Indpakning.1.DennemaabestaaafettilForsendelsernesIndhold,Vægt

OmfangogdenVejlængde,deskulletilbagelægge,passendeMaterialeogværesaa-

udlevi

ledes beskaffen, at den danner et betryggende Lukke for Indholdet. Det vil derhos

binde

væreatiagttage,atForsendelserne,medmindredeeresmaaogafganskeringeVægt,

som ]

ere forsynede med fast og stærk Omsnøring. Iøvrigt gælder med Hensyn til Ind¬
pakningen følgende særhge Regler: 1) Flydende Varer, Varer, der kunne afsondre
Fugtighed, saasom Frugt, Smør, Fedt og lignende Fødevarer, maa være indeholdte i

Forse

gørende. 2) Skrøbehge Genstande, saasom Glas, Porcellain o. lign., skulle for¬
sendes iKasser af Træ, Bhk eller lignende Materiale. Ere de ikke betryggende

stift

solide,tætsluttendeBeholdere,ogafvises,saafremtIndpakningenikkeerfyldest¬

1

med
adres
v æ r e

umidi

emballerede,maade,hvisdeoverhovedetkunnepostbefordres,kunforsendespaa

Papsi

med Posten er tilladt, gælde de Regler, der til enhver Tid foreskrives af Post-

n a a r

Afsenderens Risico. 3) For levende Fugle og de øvrige levende Dyr, hvis Forsendelse
bestyrelsen.

f

eller

eller
holda

Spor
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2. Uden Indpakning kan forsendes: Træ- eller Jernvarer og lignende Sager,

3r utilstrækkeligt
m e P ^ l e r.

n a a r

de ikke dei-ved udsættes for at blive beskadigede eller kunne komme til at

beskadige andre Forsendelser, hvorhos de, forsaavidt de bestaa af flere Genstande,
maa
v æ r e forsvarligt sammenbundne; fremdeles større døde Dyr, saasom Raadyr,
Harer, Kalkuner og Gæs, naar de ikke afsondre Fugtighed, og iøvrigt under de samme
Betingelser, som ovenfor ere nævnte ved Træ- og Jemvarer m. v. Døde Fugle af

nogen Retning
ler undtagelsesvis
gøres af Indleveit, saafremt For¬

mindre Størrelse end Gæs skulle derimod altid være forsynede med Indpakning,
hvilken iøvrigt kan bestaa af Net.
3. Pakkeforsendelser med smittebærende Sengklæder, Gangklæder o. s. v., der

’{

aid Befordringen
ære Omfang ikke

sendes til en Besinfektiomanstalt, modtages kun til Postbesørgelse, naar Afsenderen
fremlægger en af Distriktslægen udfærdiget skriftlig Erklæring om, at Genstandene

iger til dens Be-

ere saaledes emballerede, at de iden Tilstand, hvori de indleveres til Postbesørgelse,
ikke ere smittebærende.

Enhver til Forsøgslaboratoriets bakteriologiske Afdeling adresseret Pakke skal

sted;
3t kjøbenhavnske

være absolut betryggende emballeret.

I r e P o s t d i s t r i k t e r.

saavelsom Pengepakker og Møntforsendelser ville, saafremt de særlige for deres
Indpakning givne Forskrifter ikke ere iagttagne, være at afvise; andre Forsendelser,

4. Forsendelser af den i1ste Stykke under 1) og 3) angivne Beskaffenhed

Pund og Vægten

der ikke ere forskriftsmæssigt indpakkede, kunne derimod af Afsenderen forlanges

afsendte paa hans egen Risiko, naar han eller det af ham sendte Bud forsyner Paategningen eller Stemplet: „Afsenderens Risiko", som vedkommende Postfunktionær i
dette Øjemed har anbragt paa Adressebrevet, med sin Underskrift, og Manglerne ved
Indpakningen ikke af Posthuset skønnes at være af en saadan Beskaffenhed, at andre

Pakjiftr af Vægt
ikk

jiaa

over-

’sel samt private,
it besørge Pakker

Forsendelser derved kunne befrygtes at blive udsatte for Beskadigelser.
5. Til den Forsegling, som Afsenderen maatte have anbragt paa alminde¬

mndte Gods ikke

ads paa Vognen),
af Vægtgrænsen
inført angaaende

lige Værdipakker, skal være anvendt holdbart Lak, som maa udvise Aftryk af et
formeligt Signet med Vaaben, Indskrift el. desl., men derimod ikke Aftryk af
Oblattrykkere, Mønter o. 1. Aftrykkene af Afsenderens Segl maa derhos alle være

Under Istrans-

foretagne med det samme Signet.

llem Kjøbenhavn
jemyndiget til at
ikker, der skulle

IS Indhold, Vægt,
le og være saa-

I

Det vil derhos

nske ringe Vægt,
Hensjm til Indkm.

afsondre

ære indeholdte i

ikke er fyldestign., skulle forkke betryggende
nforsendes paa

hvis Forsendelse
skrives af Post-

e. Mærkning. Pakker 'skulle være forsynede med et Mærke, der altid skal
angive Modtagerens fulde Adresse samt, forsaavidt Forsendelsen skal befordres
udover det til Indleveringsposthuset hørende Postdistrikt, indeholde Navnet paa Be¬
stemmelsesstedets Postkontor (Postekspedition). Paa Pakker uden angiven Værdi
eller med en angiven Værdi, der ikke overstiger 500 Kr., og som ere bestemte til at
udleveres gennem et Brevsamlingssted, der ligger ved en Jernbane eller staar iFor¬
bindelse med et bevægeligt Postkontor, bør dog kun Brevsamlingsstedets Navn angives
s o m Bestemmelsessted. Ligeledes skal Mærket, saafremt der er angivet Værdi paa
Forsendelsen, eller denne er belastet med. Opkrævning, indeholde Bemærkning herom
med nøjagtig Anførsel af de vedkommende Beløb, hvorhos det, naar Forsendelsen er
adresseret „poste restante", maa indeholde en Angivelse herom. Til Mærkning skal
være anvendt Blæk, Sværte eller lignende holdbart Materiale (Kridt, Blyant, Blæk¬
stift eller lignende maa ikke benyttes), hvorhos. Mærket saavidt muligt bør anbringes
umiddelbart paa selve Forsendelsen eller dens Indpakning eller være anbragt paa
Papstykker, Træplader o. 1., der paa forsvarlig Maade ere fastgjorte til Emballagen
eller bundne til denne. Papirsmærker bør ikke benyttes og viUe kun blive antagne,
naar de ere syede, klæbede eller sømmede paa selve den forsendte Genstand, hen¬
holdsvis det til samme anvendte Indpakningsmateriale, Forsendelserne maa ikke bære
Spor af ældre Mærker. ’

;

^^

Iøvrigt gælde de samme Regler som for Brevforsendelser, se herom §<>. e.

%
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tAdressebrevogAdressering.PakkerskulleværeledsagedeafAdresse¬

breve,hvortilkunmaabenyttesdeafPostvæsenetleveredeFormularer,dereretilSalgs
vedPostkontorerne(Postekspeditionerne)for1Ørepr.Stykogfor20Ørepr.Bundt

å,25StykkersamtligeledeskunnefaasenkeltvistilkøbshosLandpostbudeneog

Brevsamleme; efter Bestilling ere disse Funktionærer derhos forpligtede til at skaffe

VedkommendeAdressebrevbundtertildenfordissefastsatteBetaling.Adressebrevet

e r

indrettetsomenBrevkonvolut,hvoridetertilladtatindlæggeetalmindeligtBrev

uden Pengeindhold, forsaavidt Vægten, hvori dog ikke medregnes en til Forsendelsen
hørende Nøgle, ikke derved kommer til at overstige 3Kvint. —Enhver Pakke med

angivenVærdisamtligeledesenhverPakkemedPostopkrævningskalværeledsaget
af sit særlige Adressebrev, hvorimod det er tilladt med det samme Adressebrev at

forsendeindtil3almindeligePakkerfrasammeAfsendertilsammeModtager.—

AdressebrevetskalangiveModtagerensNavnogBopælsamt,forsaavidtForsendelsen

skalbefordresudoverdettilIndleveringsposthusethørendePostdistrikt,Navnetpaa

Bestemmelsesstedets Postkontor (Postekspedition), hvorhos det skal have en Paa-

tegningom,atenForsendelsemedfølger,vedhvisBetegnelsedetnøjemaaiagttages,
at den Benævnelse vælges, hvormed Genstande af den paagældendeArt iAlminde¬
lighed betegnes, f. Eks. Pakke, Kasse, Kurv, Sæk ra. v. Paa Adressebreve til Pakker

udenangivenVærdiellermedenangivenVærdi,derikkeoverstiger500Kr.,

y

1

forsyne
Sider
Kardus

nyttes)
Pakker

stærkt.
For- o

bringes

paa d
anbrin

Papire
mende
behøri

efterki

sendel
funkti

„poste restante« eller „til Afhentning«, der anbringes iUdskriften saavel paa Adresse¬
brevet som paa selve Forsendelsen, eller ved en af Afsender eller Adressat fremsat

mundtligellerskriftligAnmodning,forlangesopbevaredevedPosthuset,indtil
hentes,dogikkeilængereTidend2MaanederfraAnkomstdagenatregne.

ikke i

e n

samlingsstedets
Navn
angives
som
Bestemmelsessted.
Pakker
kunne
ved
Paategningen

■A-S

paa Ih

og

somerebestemtetilatudleveresgennemetBrevsamlingssted,derliggerved
JernbaneellerstaariForbindelsemedetbevægeligtPostkontor,børdogkunBrev¬

'i

B.

o: Pak

2 P o s

befæsi

hvor (

en eft

de af-

C.

g.Værdiangivelsen.VærdiangivelsenskalskeidanskMøntogmaafindes

saavel paa Adressebrevet iden paa samme særligt dertil indrettede Eubrik som iFor¬

bestås

sendelsensMærke(Udskrift),ogdisseAngivelsermaaikkeudviseOverstregningereller
Eettelser,medmindreAfsenderenellerhansBudmedNavnsUnderskriftpaaAdressebrevet,henholdsvisselveForsendelsen,hargentagetdetrigtigeBeløbiBogstaver.—

ogsaa

mendeafdettestrykteTekst,medensder,forsaavidtangaarMærket(Udskriften),

skal

maa skelnes mellem almindelige Pakker med angiven Værdi, hvor denne maa være

bring

udtryktsompaaAdressebrevet,ogdetilPakkesagerhørendeegentligePengeforsen¬
delser,idetVærdienhermaaværeudtryktganskesomvedPengebreve,altsaaf.

Vo k s i

indpa

Hvorledes Værdiangivelsen skal være udtrykt, fremgaar forAdressehrevets Vedkom¬

I

W:

Eks. „Heri N. N. Kroner«, „Indlagt N. N. Kroner« eller paa lignende Maade. Naar

enPakkesIndholdbegæreseftertalt(hvilketForlangendekunkanfremsættesved

deegentligePengeforsendelser,ikkevedalmindeligePakkermedangivenVærdi),og
IndholdetdelvisbestaaraffremmedeikkeheriLandetgangbarePenge,skalVærdien
være udtrykt som angivet i§7. a. 2. ved Pengebreve ilignende Tilfælde.

o v e r a

knytt
tillig«
ning
ringe

PakkermedangivenVærdi,derskønnesatindeholdeSeddelpengeellerVærdi-

i

ipapirer,AkuUe,.udenHensynitil.detforVærdiangivelsenvalgteUdtryk,forlange
indpakkede som Peægepakker.^' ■' ■''■

s

ogsai

at b«
Pose

'V

s a m l

h. Modtagelsesbevis. De i§0. f. anførte Eegler komme til Anvendelse.
'■, , 1

1

Pose
huse

. ● I

f

I

m
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B. Pengepakker (Seddelpakker),

Isagede af Adresse-

r, df'^'-ire til Salgs
f20 face pr. Bundt

Landpostbudeneog
igtede til at skaffe
Adressebrevet er

3t almindeligt Brev
mtil Forsendelsen
Enhver Pakke med

skal være ledsaget
me Adressebrev at

nme Modtager. —
avidt Forsendelsen

istrikt. Navnet paa
kal have en Paa-

løje maa iagttages,
de Art iAlmindeisebreve til Pakker

stiger 500 Kr., og

ler ligger ved en
bør i k u n

Brev-

3ved Paategningen
laavel paa Adresse'Adressat fremsat
uset, indtil de afat regne.

mt og maa findes
Rubrik som iFor-

ærstregninger eller
krift paa Adresse3b iBogstaver. —
●sebrevets Vedkom-

jrket (Udskriften),
rdenne maa være

Hige Pe7igeforsengebreve, altsaa f.
ade llgade. Naar
171 fisættes ved

ngiven Væ7-di), og
mge, skal Værdien

i*

o: Pakker med angiven Vserdi, hvis'Indhold'of Seddelpenge eller Obligationer
paa Ihændehaver-en. Det er dog tilladt iPeiigepakker at indlægge Møntstykker, men
ikke istørre Antal end det, der i§7a. l. er angivet for Pengebreve. —Pengepakker

forsynes først med en indre af stærkt Papir hestaaende Indpakning, der til alle

Sider slutter tæt om Indholdet, og derefter med en ydre Indpakning af stærkt

Karduspapir eller andet ligesaa holdbart Materiale i(Konceptpapir maa ikke hen

yttes),dersammenlæggessaaledes,atPapiretsOverfaldfindespaaBagsidenaf

Pakken. —Denne forsynes dernæst med Omsnøring, hvortil kun maa benyttes

stærkt, ikke sammenknyttet Sejlgarn eller Baand, der paa Midten af Forsendelsens
For- og Bagside er sammenholdt ved at være slaaet iKnude, og hvis Ender, der an¬

bringespaaBagsiden,gøresforholdsvislange,foratForseglingenkananbringes
paa dem. —Seglene skulle, naar Indholdet ikke eftertælles, være mindst 2og
anbringessaaledes,atdebefæsteOmsnøringenogdennesEndersamtKantenaf
Papiremhallagens Overfald til den øvrige Indpakning. Anser vedkom¬
mende Postfunktionær det for nødvendigt af Hensyn til Forsendelsens

behørige Lukke, at flere Segl anbringes, maa et saadant Forlangende
efterkommes. Begæres Pengepakkens Indhold eftertalt, forsynes For¬

sendelsen foruden med Afsenderens ovenfor ommeldte 2Segl (Post-

funktionærerne maa ikke laane Afsenderen et privat Signet) tillige med

2Postsegl, der anbringes saaledes, at Omsnøringen og dennes Ender
befæstes til Papiremballagens Overfald (se iøvrigt vedføjede Tegning,
hvor de to midterste Segl ere de, som Afsenderen har at anbringe paa
e n

eftertalt Seddelpakke).

Iøvrigt ere Pengepakkerne undergivne de foran under A. anførte Regler.
C. Møntforsendelser,

a. Møntforsendélser ere Pakkesager med angiven Værdi, hvis Indhold

bestaar af Mønt eller Guld og Sølv iBarrer; Papirpenge og Værdipapirer kunne

ogsaa indlægges idisse Forsendelser. Efter den forskellige Maade, bvorpaa de ere
indpakkede,inddelesMøntforsendelsemeiPakker(Buller),PoserogTø7tder.
b. Møntpakkef (-ruller). Pengeindboldet, der maa være fast sammenpakket,

skal først være indsvøbt istærkt Papir og forsynet med Omsnøring. Dernæst an¬

bringes en udvendig Indpakning, der skal bestaa af Læder eller stærkt Lærred eller
Voksdug, der mindst 2Gange er svøbt om Indholdet samt ombøjet ved Enderne og

overalt sammensyet. Denne ydre Indpakning omsnøres med stærkt, ikke sammen¬

knyttet Sejlgarn, der idetmindste paa to Steder er ombøjet korsvis, og hvis Ender
tilligemed de ombøjede Ender af Indpakningen ere fastgjorte til denne ved Paatrykning af Afsenderens Segl. Naar Beløbet bliver eftertalt af Posthuset ved Indleve¬
ringen, anbringes desuden 2Postsegl.

fælde,

penge eller Værdi-

Udtryk, forlanges

til Anvendelse.

C. Møntposer. Disse skulle bestaa af Læder eller af dobbelt Lærred eller
ogsaa være

dannede af 2Poser, af hvilke den ene sættes saaledes indeni den anden.

at begge Sømme ikke ligge sammen. Enhver Søm paa Møntposer skal vende indad.

Poserne skulle være haardt sammenbundne tæt over Indholdet med stærkt, ikke

sammenknyttetSejlgarn,hvisnedhængendeEndertætvedKnudenfastgørestilselve
Posen ved Paatrykning af Afsenderens Segl. Naar Beløbet bliver eftertalt af Post¬
huset ved Indleveringen, anbringes desuden 1Postsegl.

6

im.
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d . M ø n t t ø n d e r. D i s s e s k u l l e

være af stærkt Træ, helt over forsynede med

Baand;BundeneskulleværefastslaaedemedSøm.ForindenMøntnedlæggesiTøn¬
den, skal den være indpakket itilbundne og forseglede Poser. Paa hver Bund af

Tønden anbringes en Forsegling, idet der gennem 4Huller iTøndens Sider tæt hen-

51

P'

u

m

de

Li|

I

imodEndentrækkesetStykkestærkt,ikkesammenknyttetSejlgarn,dermidtpaa

for

I

fæstestilBundenved,PaatrykningafAfsenderensSegl.Mønttønderskulleibegge
EnderværeforsynedemedHaandtagafEeb.NaarIndholdetbegæreseftertalt,an¬
bringesetPostseglsaavelpaadeiMønttøndenindlagtePosersompaadensBund

Acl

Bunden samles, ien Knude, hvorefter Sejlgarnets Ender ved Siden af Knuden be¬

ved Siden af Afsenderens Segl.

for

dei
Se.
e n

løvrigtereMøntforsendelserundergivnedeforanunderA.anførteHegler.

a n

nø,
Ril
U d

§9.

n

u

n

u

Postanvisninger.

a. Ved saadanne forstaas Anvisninger paa Beløb indtil 360 Kr., der indbetales

paa et Postkontor (Postekspedition), og
som ere bestemte til at udbetales
I

gennem

etandetPostkontor(Postekspedition).SomdetafdenneBestemmelsefremgaar,for¬
udsætterPostanvisningen,atBeløbetpasserer2Postkontorer(Postekspeditioner),og

Ind-ogUdbetalingafetPostanvisningsbeløbidetsammeundereetPostkontor(Post¬
ekspedition)hørendeDistriktkanikkunfindeSted,forsaavidtPostanvisningenunderdens

Postbefordring kan passere et Brevsamlingssted, der staar iForbindelse med et andet

Postkontor
(Postekspedition).
Idenne
Henseende
danne
dog
Posthusene
iKjøbenhavn
(derunder Frederiksberg) en Undtagelse, idet der ved ethvert af disse kan indbetales
Postanvisninger, der ere bestemte til Adressater boende idet til vedkommende Post¬

hus hørende Distrikt.

de:
bil
pa
u d

A f

■Ns
hv

A f
sel
u a

MedHensyntil,hvadAfsenderenharatiagttagevedAnvisningensUdfærdi¬

i

gelse,
maa
der
skelnes
mellem
almindelige
Postanvisninger
og
Telegrampostanvisninger,
b.AlmindeligePostanvisninger.1.TildissesUdfærdigelseskalbenyttesde
afPostvæsenetudstedteBlanketter,dereretilSalgvedPostkontorerne(Postekspedi¬

B i

tionerne) for en Betaling af 1Øre pr. Styk og 20 Øre pr. Bundt å25 Stykker; hos

ek

forudgaaetBestillingi:Bundterå25Stykker.AnvisningsUanketter,fremstilledeved

bo

Brevsamlere og Landpostbude kunne de ligeledes faas til Købs enkeltvis samt efter

privatForanstaltning,modtagesikketilPostbesørgelse.Postanvisningermaaformeligt
indleveresvedetPosthusellermedgivesetLandpostbudtilBesørgelse.

2.HaretBrevsamlingsstedelleretLandpostbudmodtagetenPostanvisning

der ikke er forskriftsmæssigt behandlet fraAfsenderens Side, kan det vedkommende

Postkontor(Postekspedition),tilhvilketForsendelsenindgaarfraBrevsamlingsstedet

(P
o g

de
e t

da
n

n

eller Landpostbudet til Viderebefordring, afvise den.

3.Postanvisningen,somforudsætteretBeløbsIndbetaling,kanikkepost¬

behandles, naar. den maatte blive forefunden ien Brevkasse. ,,

4.BlankettensUdfyldning,hvortilmaaværeanvendtBlækellerBogtryk,skal

nøjagtigtforetagessaaledes,somdentrykteTekstanviserdet.ModtagerensNavnogBopæl
samtNavnetpaaBestemmelsesposthusetmaaværetydeligtbetegnet,hvorhosBeløbeti

B r
ge
m

(

de

A (

danskMøntskalværeudtryktsaa.veliTalsomiBogstaver,hvilkeAngivelser,derikke

maafremviseOverstregningerellerRettelser,-nøjeskulle:stemmeindbyrdesligesommed

den,derfindespaaBlankettensKupon.>PostanvisningerkunnevedPaategningen

op
af

37

forsynede med

„poste restante" eller „til Aflientning", der anbringes paa Blankettens Adresseside

lægaas iTøn-

eftertalt, an-

umiddelbart ved Navnet paa Adressestedet, forlanges opbevarede ved dette, indtil
de afhentes, dog ikke udover 14 Dage efter Ankomsten til Bestemmelsesstedet.
Ligeledes kan Afsenderen, naar han giver Blanketten fornøden Paategning derom,
forlange, at der skal udfærdiges ham et Bevis til Erhvervelse af Adressatens Kvittering
for, at han har modtaget Beløbet. —Kuponen, der kan fraklippes til Udlevering til
Adressaten, maa af Afsenderen benyttes til skriftlige og,trykte Meddelelser, ligesom
der maa anbringes Sedler med trykt eller skreven Tekst paa Kuponen, men saadanne

la dens Bund

Sedlers Format maa ikke være større end denne, ligesom de maa være anbragte paa

hvt Jund af
sider tæt hen-

der midt jjaa
[Knuden be-

kulle ibegge

saadan Maade, at de danne et Hele med Kuponen. Beløbet behøver ikke at
anføres paa Kuponen, men sker det, maa denne Angivelse, som ovenfor bemærket,
nøje stemme med selve Blankettens, Beløbangivelser. Den paa Kuponen værende
e n

■te Regler.

Rubrik til Afsenderens Navn og Bopæl er det heller ikke Pligt at udfylde, men saadan

Udfyldning er at anbefale af Hensyn til den eventuelle Tilbagebetaling, naar Anvis¬

ningen ikke skulde kunne anbringes. ’ '.

.

c. Telegrampostanvisninger. Et Beløbs Forsendelse ved Telegrampostanvis¬

ning er betinget af, at Udbetalingsposthuset enten er beliggende paa et Sted, hvor

ler indbetales

der findes en for offentlig Korrespondance aaben Telegrafstation, eller staar iFor¬
bindelse med et Poststed, hvor der er en saadan Station. .Anvisningens Udfærdigelse

;ales gennem

rem|^r, for-

paahviler ikke Afsenderen, men vedkommende Posthus, der skal foretage Udfyldningen
uden Betaling og dertil benytter særlige Blanketter, der leveres gratis af Postvæsenet.

iditi r), og
kontor (Post-

Afsenderen maa med Nøjagtighed enten mundtligt eller sltriftligt opgive Adressatens
Navn, Stilling og Bopæl, Beløbet samt Navnet paa det Postkontor (Postekspedition),
hvorigennem Udbetalingen skal finde Sted. Den behørigt udfyldte Blanket skal
Afsenderen, der iltke maa gøre nogen Forandring ieller Tilføjelse til dens Angivelser,
selv besørge telegraferet. For Telegrammet erlægges et Gebyr, svarende til 10 Takstord,
uanset Telegrammets Ordantal.

munder dens
ned et andet

iKjøbenhavn
in indbetales
mende Post-

§10.

ms Udfærdi-

tanvisninger.
benyttes de
'PostekspediStykker; hos
ssamt efter

I

Fostopkrævninger.

a. Ved Postopkrævninger forstaas Ordrer paa Indkassering ved Postvæsenet af
Beløb paa indtil 3G0 Kr., naar saadanne Ordrer ere rettede til et Postkontor (Post¬

ekspedition) og gaa ud paa, at Indkasseringen skal ske ved et andet Postkontor
(Postekspedition). Postopkrævninger kunne altsaa ikke træklces paa en Adressat

mstillede ved

boende idet til Indleveringspostkontoret (-postekspeditionen) hørende lokale Distrikt,

aa formeligt

og kunne kun trækkes paa Adressater boende iLanddistriktet, for saa vidt Forsen¬

istanvisning,
sdko'^ænde

mlingsstedet
ikke postogtryk, skal

vn og Bopæl
)s Beløbet i

delserne under Befordringen passere et Brevsamlingssted, der staar iForbindelse med
et andet fast Kontor (Ekspedition) end Indleveringsposthuset. Idenne Henseende
danne dog Posthusene iKjøbenhavn (derunder Frederiksberg) ligesom ved Postanvis¬
ninger en Undtagelse,
b. De ved Postopkrævninger givne Ordrer paa Indkassering kunne hvile paa
Brevforsendelser, Pengebreve og Pakker, o: have Henhold til en med Ordren føl¬
gende Forsendelse, som udleveres mod Opkrævningsbeløbets Betaling af Adressaten,
men de kunne ogsaa forlanges besørgede, uden at nogen Postforsendelse medfølger,
den saakaldte „Opkrævning paa Blanket". Postopkrævning kan ikke tages paa
Adressebreve, naar disse ikke følge med Pakker,

igesom med

c.
enten den ene eller den anden af de foran’ nævnte Former for Fostopkrævningen benyttes, udfordr es der til dennes Udfærdigelse en af de idette Øjemed

aategningen

af Postvæsenet fremstillede Blanketter, som ere til Salg ved Postkontorerne (Post-

ei-, der ikke

m
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ekspeditionerne) for en Betaling af 1Øre pr. Styk og 20 Øre pr. Bundt k25 Stykker

samt ligeledes kunne faas til Købs enkeltvis hos Landpostbude og Brevsamlere; disse
Funktionærer ere derlios forpligtede til efter Bestilling at forskafe Blanketbundter til den
for disse fastsatte Betaling. Opkrævningsblanketter, tilvejebragte ved privat Foranstalt¬
ning,modtagesikkétilFostbesørgelse.Postopkrævningermaaformeligtindleveresved
et Posthus eller medgives et Landpostbud til Besørgelse,

d.HvadangaarIndskrænkningiBesørgelsenvedLandpostbudafPengebreve
ogPakkermedPostopkrævning,henvisestilBemærkningerneforanangaaendesaadanne
Forsendelser uden Opkrævning.

a .

Afgiveis
foregaa
tering i
Postfunl

Oplysnil

e.SkuldeenPostopkrævningsforsendelsebliveforefundenienPostbrevkasse,

ogdeneriensaadanStand,atdenkanpostbehandlessomOpkrævningsforsendelse,
vildenblivebesørget,menPostvæsenetkanikkepaatagesignogetAnsvar,saafremt

langer l

tering 1
ønsker c

PostopkrævningspaategningenmaatteundgaaOpmærksomheden,

f.HaretBrevsamlingsstedelleretLandpostbudmodtagetenPostopkrævnings¬
forsendelse, der ikke er forskriftsmæssigt behandlet fra Afsenderens Side, kan det
vedkommendePostkontor(Postekspedition),tilhvilketForsendelsenindgaarfraBrev¬
samlingsstedet eller Landpostbudet til Viderebefordring, afvise den.
m a a

g. Til Blankettens Udfyldning skal være anvendt Blæk eller Bogtryk, og den

væreforetagetnøjagtigtiOverensstemmelsemeddentrykteTekstsAnvisning,
saaledesatModtageresNavnogBopæl,BestemmelsesposthusetsamtBeløbeteretyde¬
ligt angivne; det sidste skal være udtrykt idansk Mønt saavel iTal som iBogstaver

og saaledes, at disse Beløb ere nøje overensstemmende samt ikke udvise Over-

stre^ingerellerEettelser.DesudenskalAfsenderensNavnognøjagtigeBopælsangivelseanbringespaadetdertilpaaBlankettenanvisteSted.DenneAngivelse

ere gaa

og Vogi
modtage
hvilken

Uniform

at omb}
bæres a

og af E
Omdelir
Ansvar

af Navn og Bopæl kan saavel være slcreven som trykt, ligesom der ogsaa til samme
kan anvendes en Blanketten paaklæbet Seddel med trykt Tekst, hvilken Seddel

paa de

dogikkemaaoptagestørrePladsenddentilAngivelsenafAfsenderensNavnog
Adressebestemte.DendenforresteHalvdelafBlankettenvedføjedeKuponkanaf

da

f

Afsenderenbenyttes,saaledessomdentrykteTekstangiverdet,ogkanfraklippes,

.Si'

ningens Indløsning, skal Blanketten have en udtrykkelig Paategning herom. Ved en

i

b.

Postvæs
kun

mende !

naarBeløbetbliverudbetalt.BestemmerAfsenderenensærligFristforOpkræv¬
saadanPaategningpaaBlankettenkanAfsenderenogsaabestemme,atOpkrævningen

skalhenliggevedBestemmelsesposthuset„posterestante“,dogikkeudover30Dage

fradenDagatregne,daOpkrævningenerankommentilBestemmelsesposthuset.

BlankettensEubriktilFrimærkermaaikkebenyttes,naarenForsendelsemedfølger,

men kun, naar Opkrævning sker paa Blanket alene. —Den bageste Halvdel af

Blanketten,dervedOpkrævningsbeløbetsErlæggelsealtidskalfraklippesogudleveres
Adressaten,kanafAfsenderenbenyttespaalignendeMaadesomovenforangivetfor

KuponentilPostanvisninger.ErKubrikenforBeløbetudfyldt,maadenneAngivelse

§5er

Udbred(
enhver
stand i'

nøje stemme med den forreste Halvdels Beløbangivelser.
h. Naar Opkrævningen tages paa Blanket, har Afsenderen ikke videre a„„t

Postlove

iagttage end, hvad ovenfor er anført; hviler Opkrævningen derimod paa en med¬

er forb

følgende Forsendelse, maa denne, foruden idet Hele at være behandlet iOver¬
ensstemmelse med de i§§ 6—8 givne Kegler, have Paategning om, at den er be¬

lastetmedPostopkrævning,samtomdennesBeløb,hvilkensidsteAngivelseikke

maa udvise Overstregninger eller Eettelser, med mindre Afsenderen eller hans Bud

med Navns Underskrift har gentaget det rette Beløb med Bogstaver. Ved Pakker

skaldennePaategningfindessaaveliselveForsendelsensMærke(Udskrift)
Adressebrevet iden dertil paa samme særlig indrettede Rubrik.

som paa

Tilfælde

Hensyn
denne 1
sølv o.

hætter,
Petrolei

holde c

Sager:
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.inclt k25 Stykker
?rev§amlere; disse
ket idter til den
privat Foranstaltigt indleveres ved

Uld af Pengebreve
gaaende saadanne

en Posthrevkasse,
vningsforsendelse.
Ansvar, saafremt

Postopkrævningsiis Side, kan det
ndgaar fra BrevBogtryk, og den

'eksts Anvisning,
leløbet ere tydes o n
Bogstaver
ie udvise Over-

øjagtige BopælsDenne Angivelse
ogsaa til samme
hvilken Seddel

iderens Navn og
eKupon kan af

kan fraklippes,

§ 11 .
Almindelige Regler for Forsendelsernes Indlevering til Postbesørgelse,

a. For samtlige idette Afsnit omhandlede Forsendelser er det Eeglen, at deres
Afgivelse til Postbesørgelse, saafremt den sker ved Indlevering paa et Posthus, maa
foregaa idet dertil særligt bestemte Ekspeditionslokale. Begæres Postkvit¬
tering udfærdiget for en indleveret Forsendelse, og vedkommende tjenestegørende
Postfunktionær ikke bærer Uniform, kan Afsenderen forlange, at der gives ham
Oplysning om Funktionærens Bemyndigelse til at underskrive Kvitteringen. For¬
langer Afsenderen ikke Postkvittering for en Forsendelse, for hvilken saadan Kvit¬
tering kan gives, skal Forsendelsens Indførelse ivedkommende Journal, naar han
ønsker det, saavidt muhgt ske ihans Paasyn.
b. 1. De Landpostbude, der omdele og indsamle Post, og som iAlmindelighed
ere gaaende eller cyclende og kun undtagelsesvis have Tilladelse til at benytte Hest
og Vogn under Udførelsen af deres Budtjeneste, kunne paa Postvæsenets Ansvar kun
modtage Postforsendelser til Postbesørgelse iden Tid, de besørge deres Tur, paa
hvilken de overfor Publikum skulle være legitimerede enten ved Uniform, henholdsvis
Uniformskaskjet, eller ved Postskilt. Uniform eller —om Sommeren, da det er tilladt

at ombytte UniformsjaJcken med en lettere almindelig Jakke —Uniformskaskjet skal
hæres af de mandlige kontraktmæssig antagne Bude, Postskilt af de kvindelige Bude
og af Eeservebude.

2. De Landposthude, der have Kontrakt om Landpostkørsel, deltage ikke i
Omdeling og Indsamling af Post og kunne iAlmindelighed ikke paa Postvæsenets
Ansvar af Publikum modtage Forsendelser til Postbesørgelse.
3. For Postforsendelser, der afgives til Postbesørgelse paa Udvekslingsstedeme

paa de Landpostruter, hvor Posten ved Omdelingen aflægges paa saadanne, overtager
Postvæsenet først Ansvaret, naar de ere modtagne af vedkommende Landpostbud, og
da kun forsaavidt dette overhovedet paa Postvæsenets Ansvar kan modtage vedkom¬
mende Forsendelser til Postbesørgelse.

ist for Opkrævherom. Ved en

§12.

it Opkrævningen
udover 30 Dage

Genstande, der ere ndelnkkede fra Postbesørgelse,

melsespostbuset.

delse medfølger,
este Halvdel af

)es og udleveres

ifor angivet for

ienn_s^Angivelse

a. Medens Spørgsmaalet om, hvorvidt en Forsendelse iHenhold til Postlovens

§5er udelukket fra Postbesørgelse, fordi dens Indhold hestaar af Genstande, hvis

Udbredelse er forbudt, eller hvis Ydre frembyder noget ulovligt, afhænger af den til
enhver Tid gældende almindelige Lovgivning, vil Afgørelsen af, om en Gen¬
stand ikke kan anses for skikket til at blive postbesørget af en af de andre i

Postlovens §5nævnte Grunde, nærmest bero paa et Skøn over de med det enkelte

Tilfælde forbundne særlige Omstændigheder, men her skal dog til Vejledning med
ikke videre at

Hensyn til Spørgsmaalet om Forsendelsers Udelukkelse paa Grund af den Fare, som
forbunden med deres Befordring, anføres nogle Eksempler paa Genstande af

1. paa en med¬

e r

iandiet iOver¬

denne Beskaffenhed;

at den er be-

Eksplosive Sager: Krudt, Skydebomuld, Nitroglycerin, Dynamit, Knaldkvæg-

Angivelse ikke

sølv o. 1. samt alle Genstande, der indeholde disse Stoffer, saasom: Patroner, Fæng-

eller hans Bud

hætter. Fyrværkerisager, ladte Skydevaaben m. v. Brandfarlige Sager: Fosfor, Nafta,
Petroleum, Æter, klorsure Salte o. 1. samt alle Genstande og Præparater, der inde¬

'. Ved Pakker

ikrift) som paa

twaiiBa>ai

holde disse Stoffer, saasom Tændstikker, Benzin, Belysningsvædske m. v. Ætsendc
Sager: Saltsyre, Saltpetersyre, Svovlsyre, Vitriololie o. 1.

S

\
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b. Med Undtagelse af levende Fugle, Bier, Melorme, Hummer, Krebs,' Kejer,
Østers, Muslinger og Igler kunne levende Dyr ikke modtages til Postbesørgelse.
C. Paa Forlangende af vedkommende Posthus erAfsenderen forpligtet til ved

skriftligAngivelse af Indholdet at oplyse, at dette ikke er af en farlig Beskaffenhed,

samt eventuelt efter Omstændighederne forpligtet til at aabne Forsendelsen, for at
dette kan blive konstateret; nægtes et saadant Forlangende Opfyldelse, er Posthuset

berettigettilatvægre'sigvedatmodtageForsendelsentilBefordring,
a.EreForsendelsermedGenstande,somereudelukkedefraPostbesørgelse,

bievnemodtagneafPostvæsenet,kandetteforlange,atAfsenderenuopholdeligt

a .

bosiddende

leverede ti

og de sam
under Kje
Henseende
b.

afhenter dem, for saa' vidt det ikke er nødvendigt straks at tilintetgøre dem. Kan

Afsenderenikkefindes,'ellerundladerhanatefterkommePostvæsenetsOpfordringtil

ham om at afhente Forsendelserne, ville disse blive bortsolgte eller eventuelt til-

intetgjorte;AfsenderenerisaaFaldforpligtettilatbetalefuldtakstmæssigPortofor
Forsendelsen,forsaa^ddtPortoenikkedækkesveddetvedSalgetindkomneBeløb
Frankerings- og Betalingsbestemmelser.
§13. ●

● . ( i -

Portoen for Statlonsforsondelser.

a. Denne Porto, som er

fastsat ved Postlovens §12, kommer til Anvendelse

paaForsendelser,derpasseremereendetPoststed(dogmeddeidenneAnordnings
§14anførteUndtagelser),samtpaaBrevforsendelser,dernedlæggesiBrevkasser,som
aleneerebestemtetilatoptageBrevforsendelser,derskulleafgivestilPostbehandling
afetbevægeligtPostkontorogbærePaategningherom,ellersomerenedlagteien

BrevkassepaaetsaadantPostkontor,etSkib,enDiligenceellerenandenPostvogn,

II

b.;AngaaendedeTilfælde,ihvilkedeniPostlovens§12a1foreskrevnened'
satte Porto for almindelige* ikke forud frigjorte Breve til eller fra Statsmyndigheder
ogkommunaleMyndighederkommertilAnvendelsepaaStationsbrevforsendelser

Fe

henvises tilAnordningen angaaende Behandlingen af Postforsendelser til og fra Stats!
og kommunale Myndigheder,

c.DeniPostlovens§12bogcommeldteForsikringspræmieforPengebreveo"*

lakkermedangiven,yæi:di,nYil,..:saafremt.den.paaForsendelsen.anførteVærdiovert

Fa

stiger200&.,væreatberegneefterfølgendeTakst,ihvisenkelteBeløberind¬
1

befattet
den1nævnte●Lovbestemmelse
foreskrevne
Forsikringspræmieaf10Øre
Summer indtil 200 Kr.:
blodiml :n:» ;i..
!,.

for

1'

for Summer bver'200 Kr. indtil 400 Kr.. ......

15

600 —.....!!!

^■" 6 0 0
I

f
i

:

0
r»

.

^

800

- L i < r. 8 0 O —

— 1 0 0 0

I t

.u 1000 —

2000

Øre

■

2 0

—

-

.

I

2 5

30
40 —

,

Og fremdeles 10^ Øre mere for hvCrt Beløb af indtil 1000 Kr.

mere af* den angivne Værdi,

t,

Eksempler paa Postsager, der ere underkastede det iPostlovens 812 c

omhandledePortotiUægaf50«/„forForsendelser,deriForholdtilderesVægtind¬

tageetStortOmfang,ellersompaaGrundafderesBeskaffenhedkræveensærlig
omhyggelig Behandlig, skal ■nævnes: Levende Planter iKurve eller lignende
ure,
tomme
Cigarkasser
iiBundter,
Møblér,
forskelligt
Kurvemagerarbejde,
Blomster¬
borde,Bømevogne,Spinderokke,Cyklerm.v.;endvidereenhvermed„Forsigtig'*eller
F o
' ' A . - ' i
:

lignende
paategnet
Pakke.
(Papæsker
og
Hatæsker
iStativ
ere
ikke
voluminøse).
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§14.

ler, Krebs," Eejer,
ibesgfigelse.
fo.^ .gtet til ved

P o r t o e n f o r L o k a l f o r s e n d e l s e r,

a. Lokalporto anvendes paa Forsendelser,,. der ere bestemte til Adressater,
bosiddende indenfor Omdelingskredsen af deib Posthus, hvor'Forsendelserne ere ind¬
leverede til Postbesørgelse, eller som udveksles mellem et Postkontor (Postekspedition)

rlig Beskaffenhed,
’sendelsen, for at

else, er Posthuset

ogdesammeunderlagteBrevsamlingsstedersamtimellemdisse,sidsteindbyrdes.De

^g.

under Kjøbenhavns Overpostmesterembede hørende Postkontorer betragtes idenne

ra Postbesørgelse,
!ren uopholdeligt

Henseende som eet Postkontor,

b. Portotaksteme for de heromhandlede Forsendelser ere følgende:

itgøre dem. Kan

;r''

Brevforsendelser:

ets Opfordring til

5 Ø r e

a. Breve, naar de ere forud frigjorte ......

er eventuelt til-

10

—naar de ikke ere forud frigjorte..

mæssig Porto for

Angaaende de Tilfælde, ihvilke en nedsat Porto af

indkomne Beløb.

5Øre finder Anvendelse paa almindelige lokale Breve, der
indenfor Grænserne af Poststedet Kjøbenhavn af Stats- eller
I

kommunale Myndigheder afsendes ufrigjorte til andre end
saadanneMyndigheder,henvisestilAnordningenangaaendeBe¬
handlingen af Postforsendelser til og fra Stats- og kommu¬

;r tiUA.nvendelse

nale Myndigheder,
b. Brevkort (enkelte)

enn>_ Anordnings
Brevkasser, som

c. Tryksager og Vareprøver .

..
..

—(med betalt Svar)

4

il Postbehandling

Anbefalingsgebyr for de under a, bog cnævnte For¬

re nedlagte ien

sendelser

anden Postvogn,

den ovenfor angivne Brevporto samt en Forsikringspræmie af

Itatsmyndigheder

denpaaBrevetangivneVærdi,nemlig10ØreforBeløbafindtil

brevforsendelser,

200 Kr. og for den overskydende Del af Beløbet efter den iforanstaaende §13 nævnte, Takst. —Gebyret for Eftertælling

til og fra Stats-

(rte Værdi

e r

det samme, som er fastsat iPostlovens §12 b.

og

o v e r -

Falcker: '

eBeløb er ind-

)

)
)

) K r .

ostlovens §12 c
leres Vægt indcræve en særlig
ignende, Fugleejde, BlomsterForsigtig“ eller
oluminøse).

●

for Pakker, som veje 2Pd. eller derunder

eaf 10 Øre for
) Ø r e

15

Pengebreve:

foreskrevne ned-

ir Pengebreve

3 Øre
6—

——over 2Pd., men ikke over 5Pd
10 —

5
i

i ● ; ●

— 1 0

10 Øre
15
20

4Øre pr. Pd.

For voluminøse Pakker (se Postlovens §12 c, 2det Stykke) for¬

højes fornævnte Takst med 50 %. (Brøkøre afrundes opad).
Forsikringspræmien, naar Værdi er angiven, samt Eftertællings-

gebyretberegnesefterdeforPengebrevegældendeRegler

Til Adressebrevene, for hvilke ingen særlig Porto beregnes, skal

benyttesdeafPostbestyrelsenleveredeFormularer,dersælgesved

Postkontorerne(Postekspeditionerne)forenBetalingaf1Øre
pr.Stykog20Ørepr.Bundth25Stykker;hosBrevsamlereog
LandpostbudekunnedeogsaafaastilKøbsenkeltvissamt,efter
forudgaaet Bestilling, iBundter 25 Stykker.

Postanvisninger og Postopkrævninger

e r e

altid Taksterne iPost¬

lovens §12 dog eundergivne.
siti
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§15.
Hegler for TlUægsportoens Anvendelse

m.

V.

a.

a.DeniPostlovens§12,sidsteStykke,fastsatteTillægsportoforTilbagesendelse

ogVideresendelseafPmgehreveogFokkeranvendesifølgendeTilfælde:

Naardetilbagesendessomuanbringelige(se§22).

modtagne ti
aabne, samt
hvoraf Modt

Naar
de
tilbagesendes
eller
videresendes,
fordi
Afsenderen,
inden
Udleveringen
til

nævnte Lovj

Naardevideresendes,fordidenPerson,forhvemdepræsenterestilUdlevering

ikke opfylde

AdressatenharfundetSted,fremsætterForlangendederom(seS20)

paadetoprindeligeBestemmelsessted,begærerdetogidetteØjemedi
Adressen tilføjer Navnet paa et andet Posthus.
Naarde,efteratværereturnerede,afAfsenderen,indendeerebievnehamtil¬
bageleverede, forlanges sendte til et nyt Posthus.
.

t

;

Pengebreves
og
Pakkers
Videresendelse
for
Tillægsporto
forudsætter
altid,
at

den
foretagne
Forandring
1Adresseringen
gaar
ud
paa
Angivelsen
af
et
nyt
Posthus
som
Bestemmelsessted,
hvorimod
der
ikke
iStedet
for
det
oprindelige
maa
anbringes
et nyt Personnavn iAdressen. ■
^
&
8
TillægsportoenopkrævesforhverGang,Tilbage-ellerVideresendelse

Pengebrev eller en Pakke finder Sted.
e r e

E

at Portoen

af et

ikkeTillægsportoundergivne.ForimidlertidatnydegodtafdennePorto-

be^nstigelse
maa
disse
Forsendelser,
saafremt
de,
efter
midlertidig
at
have
været
udleverede,vedførsteLejlighedtilbagegivestilPostvæsenetforatblivereturnerede
uZt'frnT ^^^^^eleveres
vedkommende
til
Posthus
eller
medgives
Post-

Se
bir T * Postbrevkasserne, og sker
dette,behandlesogtakseresdesompaanyindleverede

en
StræLnrfor'T‘^i?''’/'''^1'^^^^ Omekspeditionen
ved
passere
enStrækning,forhvilkendergælderenhøjereTakstendden,dergjaldtforden

Strækning,somForsendelseneftersinoprindelige
Adresseringvarbestemttilat
gennemløbudtakseresienPortoligForskellenmellemdetoTakster,hvilketBeløb
altsaa,
saafremt
Forsendelsen
tillige
Tillægsporto
er
undergiven
(Pengebreve
og
Pakker)

beregnes
fogden
denne
sidste
„Porto.
.Denne
Eegel
anvendes
Sedes
at

stræku
1 fuldstændigt
frigjort
forden
oprindelige
Befordrilsstrækning,
.opkræves
Forskellen
mellem
den
benyttede
Takst
og
den
Takst
der
gælder
for
forud
fuldstændigt
frigjorte:
Forsendelser
fra
det
oprindelige
Ifganjsted
d
v a r

/»-røorf,opkrævesPortoenforikkefrigjorteFor¬

mærken vSS --tueltefterFradragafdeanv^dte
’J''

ville de bli\

Værge, blive
b.

1

munale Myn
de, der omi
Stats- og kl
ommeldté ui

liørér til de
af Forsende

ningen: „Be
sendelseriies

●11 tilbagesendes eller omekspederes efter en ny Adresse,

ved
Omekspeditionen
angivne.,
Adressested,
medens
der,
naar
ForseldelsmMe

Stand. Naa:

;

ined sin ege:
c.

^

„Forsendelse
Erigsberedsb
Hæren eller
de almindeli

af Postbesty
Hæren eller

hvilken Paa1
d.

1

Udskrift elh

skulle, for a
at

enhver

I

senderens A

Modtageren
vil have den

Behandling.
é.

I

den fulde fo

urigtigt, han
f.

I

forudbetales af dJn Modtageren, for saa vidt disse Beløb ikke

efe foi^Hgte
indløste af j

rLSte Terfra^^^^^
f u l d s t æ n d i g t
undtaget Pakker af Vægt indtil 10 Pd. til Adressater der ikke

den paagæld

rSanL kte^dpT Omekspeditionen.
Disse
Beløb
opkræves
dog
ikke

f.\A ^

Stats
Behandlingen
Postforsendelser
af fmog til
totats ogotkommLalVM'^Tf
kommunale Myndigheder ?^"^
nævnte Myndigheder.'®

lingén af I
Myndigheder
Forsendelse

sig for Efter

rTilbagesendelse
;lde:

Udleveringen til
1(se §20).
es til Udlevering
dette Øjemed i

i i p
- f eI
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§16.

¥

Portoens Udredelse.

■|
i

1.

a. De Forsendelser, rtied Hensyn til hvilke det iPostlovens §13 er foreskrevet,
at Portoen skal tidrédes forUd, ville, naår dette ikke er iagttaget, slet ikke blive

modtagne til Postbesørgelse. Dette gælder ligeledes Brevkort, løse Breve, der ere
aabne, samt lukkede Brevforsendelser, hvis Ydre er forsynet med en Paategning,
hvoraf Modtageren kan slutte sig til Indholdet, naar disse Forsendelser, som efter
nævnte Lovparagraf skulle være idetmindste delvis frigjorte, indleveres iufrigjort
Stand. Naar Postforsendelser saaledes ikke" modtages til Postbesørgelse, fordi de

ikke opfylde Betingelsen' om, at Portoen enten belt eller delvis skal være forudbetalt,
ville de blive tilbageviste, eller, forsaavidt de maatte være komne iPostvæsenets
Værge, blive behandlede som ubesørgelige. .
b. Med Hensyn til de iPostlovens §iS hævntO Horsendelser til Stats- og kom¬

3Uevne ham til-

munaleMyndighederskalsærligtbemærkés,’'atdértil disseMyndighederhenregnes

de, der ommeldes iAnordningen om Behandlingen af Postforsendelser til og fra
Stats- og kommunale Myndigheder, samt at den iBestemmelsen som Undtagelse

Isætter altid, at
iet nyt Bostlms
emaa anbringes

ommeldté ufrankerede Afsendelse kun maa, bnde Sted, naar Afsenderen ikke hen¬

hører til de nysnævnte Stats- og kommunale Myndigheder og derhos paa Forsiden
af Forsendelsen (for Pakkers Vedkommende Adressebrevet) har anført Paategningen; „Befalet Beretning" eller „Afæsket Erklæring" (for Penge- og Pakkefor¬
sendelsernes Vedkommende: „Befalet Indsendelse") samt forsynet denne Paategning

jresflSBd.else af et

med sin egenhændige Underskrift.
,
, ,, ^
c. Ved de ligeledes, som Frankotvahg undergivne, iPostlovens §13 nævnte

ren ny Adresse,
rf denne Porto'at have været
)live returnerede

„Forsendelser iKrigstid til ..." forstaas Forsendelser, der besørges iden Tid under
Krigsberedskab eller Krig, ihvilken Postvæsenet har oprettet særlige Posthuse for
Hæren eller af Hensyn til en Troppestyrke truffet'tilsvarende Foranstaltninger ved

Tmedgives Post¬
asserne, og sker

dealmindeligePosthuse;Frankeringstvangen,hvisBe^ndelseogOphørbekendtgøres

ditionen passere

Hæren eller Flaåden, og uden Heiisyn til, fra bvem' Forsendelsen afgaar, og
hvilken Paategning den er forsynétl ”^^\

rgjaldt for den
[■ bestemt til at

af Postbestyrelsen, gælder, selv om Modtagéren, ikte hører til den aktive Del af

l

3r, hvilket Beløb

i

ireve og Pakker),
.aledes, at der,

I

ige Befordrings'akst, der gælder
jangssted til det
'.delsen ikke var
ce f”^orte For¬
le anvendte Fri-

mdelsers Viderelisse Beløb ikke

)kræves dog ikke

●ud fuldstændigt
ssater, der ikke

delser til og fra

med

d. Bestemmelsen iPostlovéris §om, at lukkede Breve, der have en saadan
Udskrift eller Paategning, at Modtagetén af'iden'vil kunne slutte sig til Indholdet,
skulle, for at blive befordrede, være idet mindste','délyis frigjorte, anvendes saaledes,
at enhver. Paategning, der hestaår iandet’éhd Adressen eller en Ånqivelse af Af¬
senderens Navn, Stilling og Bopæl, betragtes som"indeholdende en Meddelelse til

ModtagerenangaaendeForsendelsensIndholdogderforiOverensstemmelsehermed

vil have den ifornævnte Paragraf angivne Virkning med Hensyn til dens postale
Behandling. i

.

e. Er eh ved et Posthus formeligt indleveret Forsendelse ikke bleven frigjort til
den fulde foreskrevne Takst, fordi den modtagende Postfunktionær har beregnet denne
urigtigt, kan det manglende Beløb ikke forlanges' udfedet af Modtageren,
f. Til de iPostlovens §13, sidste Stykke, ommeldte „private Afsendere", som
e r e
e r e forpligtede til at efterbetale de paaløbne Postpenge for Forsendelser, der ikke
indløste af Modtageren, henregnes Enhver, der ikke hører til Kongehuset eller ved
den paagældénde Afsendelse har repræsenteret en af de iAnordningen om Behand¬
lingen af Postforsendelser til og fra Stats- og kommunale Myndigheder nævnte

Myndigheder. Efterbetalingspligten indtræder, naar den som uanbringelig returnerede

Forsendelse iydre uskadt Stand præsenteres for Afsenderen, og denne kan ikke fri
sig for Efterbetalingspligten ved at give Forsendelsen en anden Adresse, ligesom
Post7

m

\

4 4

væsenet ikke er forpligtet til at søge at gøre sig betalt ved Realisation af Forsendelsen
fonnden det gør Fordring paa Efterbetaling.

ide

vedk

g.Skippere,deriHenholdtilPostlovens§2ebefordreløseBreve,kunne

saaledes.
Angivelse:

frankeredepaaAnkomststedetsPosthus,imodatfaadenhalvePortogodtgjort,for¬

opkrævnii

lægge dem iPostkasserne paa Stedet.

at være 1

naar Brevene ere bestemte til selve Ankomststedet, iStedet for at aflevere dem fuldt
syne dem med 5Øres Frimærker og derefter aflevere dem paa Posthuset eller ned¬

trykte Tel
paa sædv

§17.

Ved Penf

Frigørelsesmidlerne,

lades en

a. Forudbetalingen af Taksterne for de idette Afsnit omhandlede Genstande

for Postbesørgelsen kan kun ske ved Hjælp af de idette Øjemed af Postbestyrelsen

hvilke Fr

Foruden de ommeldte egentlige Portotakster kan ogsaa Eftertællingsgebyret samt
BetalingenforUdbringningenafEkspresforsendelserskevedFrimærker,hvorimodde
øvrige iPostlovens §16 nævnte Betalinger for særlige Tjenester og Ydelser maa

(Adresseb
findes pa

udfærdigedeFrigørelsesmidler,dereregældende,indtildeafdenneerklæresugyldige.

I

erlægges kontant,

i

det

som

hindre Li
saa vidt (

b. De gældende Frigørelsesmidler skulle paa ethvert Postkontor (Post¬

Brug for

ekspedition) være til Salgs saavel enkeltvis som istørre Partier. Hos Brevsamlere

(Adresseb

og Landpostbude skulle idetmindste Frimærker k4, 5og 10 Øre kunne faas

med eller

til Købs enkeltvis eller iet mindre Antal, hvorhos disse Funktionærer ere for¬

fornøden

pligtede til paa Forlangende og mod Forudbetaling at skaffe de Frigørelsesmidler

Adressebi

til Veje, som de ikke selv have. Hvad særligt Frimærkékonvoluter samt Omslag til

leringen ;

Tryksagsforsendelser angaar, bemærkes det, at der for disse Frigørelsesmidler, naar

i'

ikke ved

de købes enkeltvis, betales foruden Frimærkets Pris tillige 1Øre for hver Konvolut,

henholdsvis hvert Omslag, hvorhos der, naar de købes iPartier paa 25 Stykker, foruden
den lovbestemte 4pCt. Rabat for Frimærkerne tillige indrømmes en Nedsættelse i

saafremt

Ansvar gi
Annulerir
som paa

Betalingen for selve Konvoluteme og Omslagene, idet 25 Frimærkekonvoluter leveres for
24 Øre og 25 Tryksagsomslag for 12 Øre.

c. Postvæsenet godtgør ikke Betalingen for købte Frigørelsesmidler mod
disses Tilbagelevering, men, naar de ere ubeskadigede og aldeles rene, kunne
de paa et Postkontor (Postekspedition) forlanges ombyttede med tilsvarende eller
andre Arter af Frigørelsesmidler af. en til selve Frimærkernes Paalydende svarende
Værdi imod Erlæggelse af en kontant Afgift af 5o/^ af Frimærkernes paalydende

Værdi (Brøkøre afrundes opad); den ved Frimærkekonvoluter og Tryksagsomslag for

a.

I

leverede '

den tryk

Navn, B(

selve Konvoluten, henholdsvis Omslaget, udredede Betaling godtgøres derimod ikke.
Ønskes ubenyttede, makulerede Frigørelsesmidler ombyttede, kan dette kun ske efter

Postopkrs

Makulerede betalbare

taling sai

en derom til Postbestyrelsen indgiven skriftlig Ansøgning.

Indhold (

Blanketter ombyttes ikke af Postvæsenet,

hans Nav

d. Frimærker, der ere udklippede af Frigørelsesmidler, kunne benyttes til
Postforsendelsers Frigørelse, ligesom Frimærker kunne klæbes paa Brevkort, Korre¬
spondancekort eller Frimærkekonvoluter for at frigøre disse til en højere Takst end

Postvæsei

den, til hvilken de ere udstedte. .

e. Naar Frimærker benyttes til Frigørelse, maa de ikke indleveres løse,
skulle af Afsenderen være paaklæbede selve Forsendelserne eller, naar disse

2
Foranstal

hørigt uc
m e n
e r e

hver enk(
ikke udvi

Pakker, de medfølgende Adressebreve; dog skulle Postfunktionærerne efter Afsenderens

fremt Afs

Anmodning anbringe Frimærkerne, naar de købes ved Forsendelsens Indlevering til
Postbesørgelse. —Med Hensyn til den Maade, hvorpaa Frimærkerne skulle anbringes,
erFølgendeatiagttage:PaaAdressébreve,Fostanvisningsblanketter,Postopkrævningsblan¬

Postfunkt

ketter s&mi Modtagelsesbeviser skulle ^mærkerne anbringes paa den dertil bestemte Plads

diggørelse

Postfunkt

rigtigelse
gennemdi

45

rsendelsen
ve, ine,
dem fuldt

gjort, for¬
eller ned-

ide vedkommende Formularer; er dette ikke iagttaget, men Frimærkerne paaklæbede
saaledes, at de helt eller delvis dække over de paa Formularerne til de tjenstlige
Angivelser bestemte Rubriker, ville Forsendelserne blive tilbageviste. Hvad Postopkrævningsblanketteme angaar, maa det særligt paases, at der, saaledes som den
trykte Tekst angiver det, ikkun paaklæbes dem Frimærker, naar de forsendes alene uden
at være ledsagede af nogen Forsendelse; medfølger en saadan, skulle Frimærkerne
paa sædvanlig Maade anbringes paa selve Forsendelsen, henholdsvis dens Adressebrev.

Ved Pengebreve bør Frimærkernes Anbringelse ske saaledes, at der mellem dem
lades en lille Plads aaben af mindst et halvt Frimærkes Bredde, ligesom de heller
Genstande

ikke ved Paaklæbningen maa bøjes over Pengebrevets Kant.

)estyrelsen

hvilke Frimærkerne ere anbragte uden Mellemrum, afvises dog ikke. Iøvrigt gælder
det som almindelig Regel, at Frimærkerne skulle anbringes paa Forsendelsens
(Adressebrevets) Forside idet øverste Hjørne til Højre og saaledes, at de ikke
hindre Læsningen af Udskriften; imidlertid anerkendes ogsaa Frimærker, der fore¬

1ugyldige,
yret samt
orimod de
eiser maa

or (Postevsamlere
nne faas
ere for-

Ises:

'ler

Omslag til
Iler, naar

Konvolut,
’, foruden
sættelse i

Pengebreve, paa

findes paa en anden Plads af Forsiden, saavelsom Frimærker paa Bagsiden, for
saa vidt de bemærkes af det afsendende Posthus. Skulde der undtagelsesvis være
Brug for saa mange Frimærker, at de ikke kunne faa Plads paa Forsendelsen
(Adressebrevet), ville de være at anbringe paa et Stykke Papir, der sammenbindes
med eller fæstes til Forsendelsen (Adressebrevet), hvis Forside maa forsynes med
fornøden Paategning herom. Er der paaklæbet en Forsendelse henholdsvis dens

Adressebrev et større Antal Frimærker end nødvendigt til dens Frigørelse, vil Annuleringen af de til Overflod anbragte Frimærker saavidt muligt søges undgaaet, men
saafremt Annuleringen dog skulde blive foretagen, kan der ikke herfor gøres noget
Ansvar gældende imod Postvæsenet. Ganske samme Regel gælder med Hensyn til
Annuleringen af Frimærkerne paa Forsendelser, som forefindes iBrevkasser, men
som paa Grund af deres Beskaffenhed ere udelukkede fra Postbesørgelse.

3veres for

§18.
IIer

mod

Betaling for særlige Tjenester og Ydelser,

e, kunne

ske efter

a. Postkvitteringer. 1. Disse ktmne udfærdiges paa de af Posthusene dertil
leverede løse Blanketter, Fostheviser, hvilke skulle udfyldes nøjagtigt, saaledes som
den trykte Tekst angiver det, og iOverensstemmelse hermed angive Adressatens
Navn, Bestemmelsesposthuset, Forsendelsens Art, eventuelt den angivne Værdi og
Postopkrævningsbeløbet, Vægt (dog kun ved Pakker), om en Pengeforsendelses
Indhold er eftertalt, Værdien af de anbragte Frimærker, den kontant erlagte Be¬

betalbare

taling samt Dagen for Bevisets Udfærdigelse; forlanger Afsenderen det, skal derhos

nde eller
svarende

lalydende
mslag for
lod ikke.

hans Navn anføres iPostbeviset.

lyttes til
e t,

2. Ønskes Kvitteringen meddelt ien af de iPostlovens §16 aommeldte af
Postvæsenet leverede Fostkvitteringsbøger (saadanne Bøger tilvejebragte ved privat

'akst end

Foranstaltning kunne ikke benyttes), maa Bogens Rubriker af Afsenderen være be¬

øse, men
lisse ere
ænderens

hørigt udfyldte (se den isaa Henseende foran idisse Bøger givne Anvisning) for
hver enkelt indleveret Forsendelses Vedkommende og saaledes, at Beløhangivelseme
ikke udvise Rettelser; er dette ikke sket, vil Udfyldningens Frddstændiggørelse, saa¬
fremt Afsenderen ikke foretrækker selv at foretage den, ske ved den tjenestegørende

tering til

Postfunktionær, der for hver Forsendelse, med Hensyn til hvilken saadan Fuldstæn¬

nbringes,
ingsUan-

diggørelse foretages, er berettiget til at beregne sig sædvanligt Postbevisgebyr. —
Postfunktionæreme ere dog ikke berettigede til at beregne sig noget Gebyr for Be¬
rigtigelse eller Fuldstændiggørelse af Datoangivelseme. Kvitteringsbøgerne, der ere
gennemdragne og forseglede, skulle være til Salgs ved ethvert Postkontor (Postekspedi-

ate Plads

S

m

\

%
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tiou). Brevsajnlere pg Landpostbude skulle paa Forlangende skafie Eksemplarer af
disse Bøger fra det nærmeste Postkontor (Postekspedition).
3. Postkvitteringer ere Posthusene pligtige til paa Forlangede at meddele, dog,
saafremt de gives pna Blanketter, imod, at den herfor iPostlovens §16 afastsatte
Betaling kontant erlægges forud, Blanketkvitteringer kunne ligeledes forlanges ud¬
færdigede iflere Eksemplarer imod, a,k der for hvert saadant erlægges sædvanligt
Gebyr. (Postkvitteringer Imnne forlanges udfærdigede, efter at Indleveringen har
fundet Sted, men Afsenderen maa, for at faa sit Ønske herom opfyldt, kunne give
fyldestgørende Oplysning’,om Forsendelsens Art og Adresse samt tilnærmelsesvis kunne

ii
i- *5
1

Forsei
FrinaE

ovenf(
fremsi
af 66

r '

sættel

huseti

angive Tidspunktet fon do-hs Indlevering. )
4. Der vil derhos efter derpm indgivet skriftligt Andragende til Postbestyrelsen

kunne gives de Korresponderende Tilladelse til at forlange Kvittering for indleverede
Forsendelser meddelt paa særlige, ad privat Vej fremstillede Lister, imod, at det i
Postlovens §16 a. ommeldte Gebyr, erlægges kontant for hver iListen opført For¬
sendelse, uanset om; Afsenderen eller Postfunktionæren har udfyldt Listens Kuhriker.

L-J!

Anled

!

leveri
Forse

h. Ydelser, der' gaa ud paa at bringe de til Postbesørgelse indleverede

'S

Slutn

Forsendelser iforskriftsmæssig Stand. Til disse Ydelser kunne navnlig henregnes

et Li

følgende: af forsyne"Postforsendelser med Adresse eller at fuldstændiggøre den af
Afsenderen anbragte "Adresse; at udfylde eller fuldstændiggøre de Angivelser, Af¬
senderen skal anbringe paa'Postanvisnings- og Postopkrævningsblanketter, at levefe
Lak til Anbringelsen af dé foreskrevne Segl paa Pengebreve og Pakker, at mærke
eller fuldstændiggøre Mærkningen paa Pakker, at konvolutere Pengebreve, hvor¬

tion)

under hører ikke blot at levere Konvoluten, men ogsaa, om det ønskes, at indpakke

Indholdet samt forsyue Pofsendeisen medAdresse o. desl. Det bemærkes særligt, at

I: I

1

dette

Videi
?! .

gældt

f. .

efter,
høve

(i

Konvoluten til det eller-'de énhelt'e Féngébreve, som afgives til Fostbesørgelse, kan for¬

Kute:

langes leveret af vedkommende Posthus, men at dette iøvrigt ikke kan foretage Salg

hvilk

a f d i s s e K o n v o l u t e r.

kont(

De her omhandlede Ydelser''præsteres kun efter'Afsenderens Anmodning

sorte

derom, og saafremt Tiden tillader Postfunktionæren at foretage dem; ,Betalingen (se

afgat

Postlovens §16 b), der beyegnes 'for, hver Forsendelse, med Hensyn til hvilken en

saadanYdelsefinderSted,udr^esIcontantforud,menkandogvedForsendelser,
derforefindesiBrevkasserne,aflcrævesModtageren.—DenMærkningogForandring

j
5

Følgi
Postj

iAdresseringen, der er en nødvendig Følg® af, at Forsendelser skulle videresendes,

fordi

foretages'gratis,

lade

.r i'●

iroli

i

;

, ,,n;J Iw*

!')!.●.I/. (

:!i »',T
seeni

C. Expresbesørgelse, se herom §6g.
■' A . i

r

>

i!

●

d. Andre særlige: Tjenester, og Ydelser, som Posthusene iHenhold til Post¬

lovens §16, sidste Stykke, efter: Administrationens Bestemmelser kunne paatage sig
overfor de Korresponderende, naar disse herom fremsætte Forlangende. Som saadanne Forretninger kan nævnes: at meddele Kvittering for Indkøb af Frimærker
eller andre Frigørelsesmidler;' til stadig Afhentning ved Adressaten eller hans Bud
at udlægge de til ham og hans Husstand bestemte Postforsendelser; at besørge Ind¬

pakning og Omsnøring ifaf Pakker, med eventuelt Tillæg, af det dertil fornødne

Materiale; at sørge:ifor,'at Posten.,til eller fra Korresponderende nedlægges iog
u

har
vidt
send
mels
gaae

følg«

Fi

dtagesafsærligemeddeVedkomniendeudveksledeTasker,samtatopbevare.de

til saadanne Tasker hørende,Nøgler;. at give: Kredit for købte Frigørelsésmidlerj.;for
den Forsendelser paahvilende Porto samt for: andre Postgebyrer og føre Bog idenne

i

efter

Raa
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Anledning samt at give Kvittering for, at Porto er erlagt for indleverede almindelige

Jr af

Forsendelser. —Medens Posthusene ere forpligtede til at meddele Kvittering for købtg

har

Frimærker m. v. (mod Erlæggelse af 4Øre for hver Kvittering) samt fil at foretage den
ovenfor nævnte særlige Udlægning af Postforsendelser til Afhentning, naar Ønsket herom
fremsættes af en Adressat, og denne maanedlig forud erlægger en kontant Betaling
af 66 Øre, beror de andre af de heromhandlede Forretningers Foretagelse samt Fast¬
sættelsen af de nærmere Betingelser herfor paa en. fri Overepskomst, mellem Post¬

give

husets Bestyrer og vedkommende Korresponderende,

dog,
satte
ud-

nligt

r

‘:H

a n n e

rede

§19-

let i

Forsendelsernes Befordring og Dirigering.

For-

Slutning og Brevkassernes Tømning kunne blive afsendte. Forsendelser, der fra
et Landposthud eller et Brevsamlingssted indgaa til et Postkontor (Postekspedi¬
tion) og ere viderehen bestemte, skulle som almindelig Regel afgaa med første Post

gnes
n a f

efter Ankomsten til Postkontoret (Postekspeditionen), selv om Indleveringen ved
dette af Forsendelser til den nævnte Post iøvrigt er sluttet. —Med Hensyn til

Af-.^
v e r t

ViderehefordrmgenfradePosthuse,ForsendelserneunderPostbesørgelsenpassere,

erke

gælder ligeledes den almindelige Regel, at den skal finde Sted med første Post

;VOr-

efter, at Forsendelserne ere indgaaede til vedkommende Mellemstation; dog be¬

ikke

høve de med en gennemgaaende Post ankommende, til et Brevsamlingssted paa

t, at
for-

■i

Salg

sorterende Brevsamlingssted, kunne henligge til næste Post, naar den første Post
afgaar inden 1Time, efter at de ere ankomne,
b. Under ekstraordinære Transportforhold, t. Eks. iKrigstid, eller naar der som

nmg

(se

1 e n

f

idne

iog
j d e

m

:

for
n

e

s

lade det.

c. Postforsendelserne dirigeres ad de Ruter, som Postbestyrelsen isaa Hen¬
J-

Ind-

[i

Følge af Istransport, Snelæg eller andre Naturforhold er indtraadt Forstyrrelser i
Postgangen,kanReglenomAfsendelsemedførstePostikkeoverholdes,menBe¬
fordringenskerdasaahurtigt,somdeforhaandenværendeOmstændighedertil¬

Iser,
ring
ides.

Bud

Ruten bestemte Brevforsendelser ikke ubetinget at udsendes med den Post, med
hvilken de ere indgaaede, og Pengebreve samt Pakker, der ankomme til et Post¬

kontor(Postekspedition)ogderfraskullevideresendestiletunderetsaadantPosthus

i

rker

t; 1,.

Forsendelser af den paagældende Art iFølge de givne Kegler for Indleveringens

rede

sig

...

leveringsposthusetmedførstePost,o:meddenførsteBefordringslejlighed,medhvilken

i

s a a -

r

a. Under ordmære Transportforhold skulle Postforsendelserne a/^aa/m Jwd-

i k e r.

’ost-

m

Forsendelsernes Behandling under Postbesørgelsen.

jlsen

i

1 V.

ii

seende har anvist, med mindre Afsenderen ved fornøden Bemærkning iUdskriften
har tilkendegivet Ønsket om, at en særlig Rute skal benyttes, hvilket Ønske da saavidt muligt imødekommes. Ligeledes rette Posthusene sig ordentligvis efter Af¬

senderens ved Adresseringen givne Anvisning med Hensyn til, paa hvilket Bestem¬

melsesposthus Forsendelsen skal dirigeres, selv om der ved dettes Angivelse er be-

gaaetenligefremFejltagelse.IndeholderAdresseringenikketilstrækkeligOplysning,
følges de isaa Henseende af Postbestyrelsen givne Regler, ,
§20.

ForandringerIdealAfsenderenoprindeligtagneBestemmelserangaaendeIndleverede

I

Postforsendelsers Besørgelse,

a.SaalængeenPostforsendelseikkeerudleverettilAdressaten,harAfsenderen
Raadighed over den og kan derfor indtil det nævnte Tidspunkt forandre sine med
l.-v'u

■

%

%

■i É l i
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i

dette

Hensyn til dens Besørgelse oprindelig tagne Bestemmelser. Han kan saaledes fordre

dentilbageleveret,^omekspederettiletnytAdressested,udleverettilenandenend

frems

(t.Eks.udleveretudenErlæggelseafetoprindeligpaaForsendelsentagetOpkræv¬

de ns

sterec

den oprindelig opgivneAdressat, udleveret under andre Betingelser end først bestemt
ningsbeløb) osv.

b.ForatfaaensaadanforandretBehandbngafForsendelsenforetagenmaa
AfsenderenbehøriglegitimeresigsomsaadanoverforIndleveringsposthiisetvednøjagtigt
at kunne angive ForsendelsensArt og Udskrift eller at forevise en tro Genpart af
denne samt eventuelt det Signet, der er benyttet til dens Forsegling, ligesom han maa
kunne opgive, naar den er indleveret. Dog vil nævnte Posthus, naar det efter Om¬

a

stændighedernemaatteansedetfornødvendigt,kunneforlangeyderligereBetingelser

henlif

opfyldte for at erkende vedkommende for dispositionsberettiget over Forsendelsen,

såten

c.HarensaadanLegitimationfundetSted,ogForsendelsenendnuikkeeraf-

delsei

gaaet fra Indleveringsposthuset, opfylder dette Afsenderens Begæring, saafremt ikke

Posth

vedkommendePost,hvormedForsendelsenskalafgaa,dervedopholdes.GaarBegæ¬
ringen ud paa at faa Forsendelsen tilbage, kan Posthuset forlange, atAfsenderen skal

udfærdige en Tilstaaelse for, at Tilbageleveringen er sket, ligesom isaadanne Tilfælde
eventuelt udstedte Postkvitteringer maa tilbagegives eller annuleres, alt eftersom de ere
H

S

'd-

givnepaaløseBlanketterelleriKvitteringsbøger.ErForsendelsenafgaaetfraIndleveringsposthusei,ellerdettevelendnuikkeersket,menBegæringenomUdleveringen

komsi
I

til U(
!

i

medb

Besty

førAfsendelsen som for silde fremkommen (se ovenfor) har maattet afslaas, maaAf¬

§18-

tilstille Bestemmelsesposthuset eller den Mellemstation, der skal udføre den forandrede

Øjemi

kornn

senderen,efterathanfornævntePosthusharlegitimeretsigsomovenforangivet,

melle

BestemmelseangaaendeForsendelsensBehandling,enskriftligellertelegrafiskBegæ¬
ring herom, ihvilken ForsendelsensAfgangstid,Art, Udskrift samt eventuelt tillige
det til Forseglingen benyttede Signet nøjagtigt er angivet, og som er forsynet med en
Attestation fra Indleveringspostbuset om, atAfsenderen for samme behørig har legiti¬

b,
fastsa
i

meret sig som den, der er berettiget til at disponere over Forsendelsen,

Bebo(

d. Fremsættes Begæringen ad telegrafisk Vej, sker Attestationen, som ialle
Tilfælde skal gives gratis, ved, at Indleveringsposthuset paategner det af Afsenderen affat¬

d e n fi

bestei
Befol

tede Telegram Ordene; „Legitimeret som Afsender" og herunder paatrykker sit Tje¬
nestesegl, hvisTilstedeværelse bekræftes vedTelegraferingen. Gaar ogsaa idetteTil¬

hvilkt
eller

fælde Afsenderens Forlangende ud paa at faa Forsendelsen tilbage, forholdes der
som ovenfor bemærket, naar et lignende Forlangende fremsættes, inden Forsendelsen

afgaaet fra Indleveringsposthuset. Dette finder dog ikkeAnvendelse paa alminde¬
lige Brevforsendelser, der reklameres ad telegrafisk Vej, men disse blive uden Hensyn
til, at Telegrammet ikke indeholder Ordene „Legitimeret som Afsender", saa vidt
muligttilbagesendtetilAfsendelsesposthusetmedBemærkningomGrundentilTilbage¬
sendelsen samt med fornøden Oplysning om, hvem der har foranlediget denne, og

Distri
Omde

e r

deling
1

til at

i H e r
sørge

Afsendelsesposthuset tilbageleverer derefter Forsendelsen til Afsenderen mod, at denne

behørig legitimerer sig som saadan.

dels (

e.NaarPosthusenemodtageAnmodningerfraAfsendereafPostopkrævnings¬
forsendelseromatudlevereForsendelserneentenudenErlæggelseafPostopkrævnings¬
beløbet eller mod Erlæggelse af et mindre Beløb end angivet, og disse Anmodninger

ført f

Land]
dens

ikke ere fremsendte gennem vedkommende Afsendelsesposthus, blive de, forinden videre
foretages, tilstillede sidstnævnte Posthus til Paategning om den paagældende Kom¬
petence til at rette dén omtalte Henvendelse til Udleveringsposthuset.
f. ITilbageleveringstilfælde gives ingen Godtgørelse for de til Frigørelsen
vendte Frimærker, undtagen forsaavidt Afsenderen ved Indleveringen har købt Frimærker
og anmodet vedkommende Postfunktionær om at anbringe dem paa Forsendelsen, m e n
a
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!s fordre

iden-^nd

dette ikke endnu er sket paa det Tidspunkt, da Begæringen om dens Tilbagelevering
fremsattes. Naar de i§18 ommeldte særlige Tjenester og Ydelser ere bievne præ¬

Opkræv-

sterede, inden Begæringen om Tilbageleveringen fremsættes, godtgøres ikke den for
de nævnte Tjenester udredede kontante Betaling.

gen maa

§21.

be.
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nøjagtigt
snpart af

Forsendelsernes Aflevering til Adressaterne.

han maa

A . A l m i n d e l i g e R e g l e r,
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Ice er af3mt ikke

tr Begæiren skal
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randrede

kBegæ¬

lt tillige
med en

ir legitim i a l l e

a. Postforsendelsers Afhentning paa Posthuset. Postforsendelserne forblive
benliggende til Afhentning ved Bestemmelsesposthuset, naar Afsenderen eller Adres¬
saten har truffet særlig Bestemmelse herom, den første ved at paategue Forsen¬
delserne „poste restante" eller „til Afhentning", den sidste ved med Bestyreren af
Posthuset (Postkontoret, Postekspeditionen eller Brevsamlingsstedet) at træffe Overens¬
komst om, at de til ham og hans Husstand adresserede Forsendelser skulle særligt
udlægges til Afhentning. Isaadanne Tilfælde skulle Forsendelserne ligge færdige
til Udlevering snarest muligt, senest ^4 Time efter Ankomsten af den Post, der har
medbragt dem, og Afhentningen kan ske iKontortiden. Uden forud med Posthusets
Bestyrer særligt derom truffen Aftale samt uden at erlægge det inærværende Afsnit
§18. d. ommeldte Gebyr kan Adressaten forlange, at de til ham med en Post an¬
komne Forsendelser skulle udleveres ham paa Posthuset, naar han idet angivne
Øjemed enten selv indfinder sig eller lader sit Bud indfinde sig ved dette iKontortiden
mellem Postens Ankomst og Omdelingens Begyndelse,
h. Postforsendelsernes Omdeling. 1. Udstrækningen af de lokale Postdistrikter
fastsættes af Postbestyrelsen under Hensyn til de lokale Forhold paa vedkommende Sted.
2. ILanddistrikterne skulle Budene iAlmindelighed gaa direkte til enhver
Beboer, til hvem der foreligger Post. Denne Hovedregel er Postbestyrelsen dog, naar

:n videre
3Korn-

umiddelbart eller udsendes med kørende Landpost eller med Baadpost fra et Posthus,

Isen animærker

nødvendigt, at tilbageholde Pengebreve og Pakker til den anden efter Ankomsten afgaaende Landpost, hvis den første afgaar mindre end en Time efter vedkommende

sit Tjeette TilIdes der
endelsen
alminde-

Hensyn
saa vidt

Tilbagenne, og

it df'^e
3eviungs-

eviiings)dninger

sen, men

■

den finder Anledning dertil, berettiget til at fravige, og da saaledes, at den enten kan

bestemme, at et helt Distrikt skal betjenes saaledes, at Posten aflægges paa faste, af
Befolkningen anviste Udvekslingssteder, hvortil Budet skal gaa paa hver Tur, og fra
hvilke Adressaterne selv maa skaffe sig deres Post iHænde, eller at enkelte Personer
eller Husstande, der bo paa særligt afsides beliggende eller utilgængelige Steder iet
Distrikt, ihvilket der iøvrigt indrettes Omdeling til de enkelte Beboere, undtages fra
Omdelingen. Isidstnævnte Tilfælde skal Postbestyreisen foranledige, at de fra Om¬
delingen undtagne Personer af vedkommende Postkontor (Postekspedition) opfordres
til at opgive et Sted paa den paagældende Rute, hvor de ønske deres Post aflagt, og
iHenhold hertil fremsat Begæring skal da efterkommes; dog maa vedkommende selv
sørge for at træffe Aftale om Postens Modtagelse paa det opgivne Aflægningssted.
3. Postens Omdeling iLanddistrikterne sker dels umiddelbart fra Posthusene,
dels efter stedfunden Landpostkørsel eller Baadpostbefordring, ved hvilken Posten er
ført fra disse til et Brevsamlingssted eller et Sted uden Posthus, hvorfra de omdelende
Landpostbude udgaa.
4. Posten til Landdistrikterne skal altid udsendes med første Landpost efter
dens Ankomst. Dog skal det være berettiget ide Tilfælde, hvor Posten omdeles

●en affat-
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undtagelsesvis, naar Postens Omfang eller andre særlige Omstændigheder gjøre det

Posts Ankomst.
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d. Det er Postfunktionærernes Pligt at vise de Rejsende al den Forekommenhed,

der lader sig forene med en hurtig og nøjagtig Ekspedition og Fremførelse af Posten.
Do ere forpligtede til saavidt muKgt at meddele de Oplysninger om Postforliold, s o m
do Rejsende maatte ønske. Følger der Konduktør med Posten, er det hans Pligt at
lukke Vogndørene op og iog være de Rejsende behjælpelige ved Ind- og Udstigningen.
§40.
Ve n t e v æ r e l s e r,

a. Ved de Postkontorer (Postekspeditioner), hvorfra der afgaar en Person¬

post, hvis Afgang ganske eller tildels retter sig efter en til Stationen ankommende

Post, skal der findes et Værelse, hvor de Rejsende kunne opholde sig indtil Postens

Afgang. Dette Værelse skal enten være beliggende iselve Posthuset eller iet andet
iNærheden liggende Hus, udenfor hvilket Posten isaa Fald skal holde for at lade

deRejsendestigepaaVognenellerfratræde.Værelsetskalværeanstændigtmøbleret
og belyst samt, naar det er fornødent, være opvarmet,

Bel

b. Til Venteværelserne, hvori der stedse skal henligge et Eksemplar af denne

Anordning, have de RejsendeAdgang fra V2 Time før den de Rejsende opgivneAf¬
gangstid. Dog har den Rejsende, der er. ankommen med en Post og agter at afgaa

videre fra Stationen med en Personpost, Adgang til Venteværelset ligefra Ankomsten
til Afgangen, naar den Tid, Posten planmæssigt skal afgaa, falder indenfor 1Time
efter den Rejsendes Ankomst.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

ytatsmyi

Indem-igsiniuisteriet, den 19de September 1903.
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