POST FRA RYFYLKE
Av Tore Haga
Nærmest på impuls bød jeg i høst på et oppfrankert brevkort nr. 70 på QXL og fikk tilslaget.
Impulsen kom naturligvis først og fremst fra at det var et helpostobjekt med et ganske pent stempel.
Dette er Ryfylke Postekspedition A med dato 21 III 21. I den forbindelse passet det jo godt at avsender var Ryfylke-Posten. Adressat var en person som jeg vagt husket var en kulturpersonlighet.
Ikke det at jeg har noen særlig tilknytning til Ryfylke (det er i tilfelle langt tilbake), men det var jo
et pent kort. Dessuten har jeg en viss forkjærlighet for BK 70, som jo ble brukt nokså lenge, etter
hvert i ulike grader av oppfrankering, ettersom det ble trykt over lengre tid, helt inn i en periode
med uro i portosatsene.

Etter at jeg fikk kortet i hende og studert meldingen på baksiden og andre påtegninger, ble jeg så
interessert i historien bak at jeg fant å ville lese meg opp på både det ene og det andre. Meldingen
lyder:
Sauda, Ryf. 19/3 1921
Sende i dag aargang 1920. Aargangen 1919 kan me ikkje skaffa, då me hev berre til oss
[s]jølv. Betaling fer De sjølv avgjera. Me er takksam for ei bok, - helst ei som De sjølv har
skreve.
Vyrdsamt Ryfylke-Posten O.K. Fløgstad

Ryfylke-Posten var en avis som ble utgitt i Sauda rundt 1920, muligens med start i 1919. Den gikk
inn i 1922. Stort mer har jeg ikke kunnet finne om den. Hvilken rolle O.K. Fløgstad hadde i avisen,
har jeg heller ikke kunnet finne ut, men han overtok i 1922 en eksisterende bokhandel, som fortsatt
eksisterer under navnet Sauda Bok & Papirhandel O K Fløgstads Eftf. med Kjetil Fløgstad som
innehaver. Hvorvidt også forfatteren Kjartan Fløgstad fra Sauda er en etterkommer av O.K.
Fløgstad, vet jeg ikke (Kjetil og Kjartan, tjaa ...). O.K. Fløgstad (O står for Ola, vet ikke hva K står
for) virket også som postkortfotograf.
Rikard Berge (1881-1969) var museumsbestyrer i Skien, forfatter og svært kjent som folkeminnegransker. Han var fra en slekt i Rauland som har fostret en lang rekke kulturbærere og -skapere
innen musikk og folklore. Det ser ut til at han sendte til Ryfylke-Posten en bok han hadde skrevet
selv. På kortets forside er det notert, formodentlig av Berge selv: «29/3 21 Send M.B. Landst».
Dette må dreie seg om Magnus Brostrup Landstad (1802-1880), prest, salmedikter og folkeminnesamler, som Berge utga en bok om i 1920. Mange av oss husker vel salmeboken «Landstads
reviderte».

