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I dette nummer:

Linjestempelet Kikiititben på norsk skillingsbrev
For mange år siden kom jeg

over et brev rned en

del

underlige påsternplinger. Det
var påsatt norsk skillingsmerke
og sendt rekommandert fra
Drarnmen. Brevet ble lagt til
side da jeg ikke var i stand til å
tolke alle stemplene, og ville av
den srunn ikke innlernme det i
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brevsamlingen.
For en tid siden korn det fram igjen etter en rydderunde, og jeg fattet
på ny interesse for hva disse påstemplingene kunne fortelle.
Les mer på side 14.

redaktøren
Lederens hjørne
Dagsorden for årsmøtet i NPS
Noen linjer fra

Les mer på side
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2009
Regnskap 2009/Budsjett 2010
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Referat fra medlemsmøte
12. desember

2009

8

Referat fra medlemsmøte
6. februar 2010

l0

Bokanmeldelse:

FLORØ."
Brev fra Sverige til Spania i 1856

"HILSEN FRA

13
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Linjestempelet Kikdtiiben på

skillingsbrev

norsk

Haparanda-posten på

14

udenlandsk l6
l8
....

Portotakster til utlandet

ÅRSMØTE

o
o

.
l6

4

Årsmelding NPS

vejen er gået igennem et fremmed
land.

3

Husk søknad til Dr. Per
Gelleins minnefond

Haparanda-posten på udenlandsk

I sidste nurnmer af Budstikke blev
der efterlyst udenlandske
forekomster
a
la
,,Haparandaposten"; det vil sige
eksernpler på. ar et i princippet
indenlands brev på et stykke af

2

Lørdag t7. April20l0
Årsrnøte (Dagsorden s.4)
"POSTREVYEN 1967",
Postverkets egcn "filmavis" i
farger, sorn i løpet av drøyt32
rninutter oppsummerer de
viktigste postale begivenheter i
t967.
Spontanauksjon
Ta rned objekter for salg.

-

Møtet holdes kl. 13.00
i Frimerketjenestens lokaler,
Schweigaardsgt. 33 B, Oslo.

Portotakster til utlandet etter etableringen av
Verdenspostforenin gen

Mat og drikke etter
tradisjonelt opplegg

I den siste utgave av "Budstikka" var det flere artikler som omhandlet
brev sendt til fierne destinasjoner. I denne ar-tikkelen vil Georg
Stønner se nærmere på porlotakstene til utlandet etter etableringen av
Verdenspostforeningen, og de første sirkulærene etter at Norge ble

Søndag den 30. rnai

medlem av UPU.

Nordia i Borås, blir det planlagt et felles

Les mer på side

I8

"Apent møte" i NPS, mai 2010
i forbindelse med

møte med både Sveriges Militårpost
Selskap, SSPD og NPS.

tsffi

Utkommer i 2010 med fire nummer
og sendes til medlemmene i NPS.

Ettertrykk tillatt hvis kilde oppgis.
Ansvarlig redaktør:
Bjøm Schøyen, Pb.l Høybråten,
1005 OsLo
Tlf.: 90 12 46 90
E-post : budstikka@posthistorisk.no

Norsk Posthistorisk Selskap
Adr: Postboks 4369, Nydalen
0402 OSLO, Bankgiro: 0540 0840395
Styret i NPS:
Leder: Trond Schumacher
Holmendammen Terr. 22, 0773 OSLO
E-post: trond. schumacher@bio.uio.no
Nestleder:
Per Erik Knudsen
Ullern alle 123,0381 Oslo
E-post: per. erik.knudsen@getmail.no

..noen

Norsk Posthistorisk Selskap har pr. i dag drøye
160 medlemmer. Vi er en forening med en
medlemsmasse spredd over det ganske land,
og ikke ffi er også bosatt utenfor Norges
grenser. Den stor geografiske spredningen er
selvfølgelig en logisk forklaring på at vi ikke
blir mer enn rundt tretti medlemmer som stiller
jevnlig opp på møtene. Men (og det er et
Men..) vi har mange medlemmer innenfor en
relativ kort avstand til Oslo som vi sjelden ser.
Når jeg nå nevner disse tallene så skyldes det
ikke minst at førstkommende møte i NPS også
er vårt årsmøte. Nettopp dette møtet er viktig
for å stake ut kursen for foreningen vår. Hvis
medlemmene ønsker om at vi fortsatt skal
være en levende og aktiv forening, er det
viktig at så mange som mulig stiller opp. Er
det en stund siden du sist har vært på et møte,

eller kanskje aldri har benyttet deg

Kasserer : Gunnar Melbøe

Betzy Kjeldsbergs vei 26 E, 0486 O.9LO
E-post: gmelboee@online.no
rem edl e m : Henning J. Mathiassen
Revefaret 69, 3033 Drammen
E-post : henning j.mathiassen@ebnett.no

S ty

Varamedlemnler:
Øivind Rojahn Karlsen
Maries vei 12, 3610 Kongsberg
E-post: oivindrk@online.no
Jo Kvernberg

Olaf Bullsv. 80. 0765 Oslo

av

muligheten? - sett deg i bilen, ta bussen, toget
og eventuelt flyet... Still opp og bidra til at vi
får ct cngasjerende og inspirerende årsmøte!
Kanskje setter vi ny rekord i antall deltakere?

til

noe helt annet. "Budstikka" er som
tidligere nevnt 100% avhengig av sine mange
Så over

Sekretær: Aruid Løhre,
Lurudveien 28 K,
2O2O SKEDSMOKORSET
E-post: arvid@online.no

linjer fra redaktøren....

skribenter. Tidligere i vinter var jeg temmelig
desperat på artikler, og sendte ut et nødrop til
flere av våre faste bidragsytere. Heldigvis var
responsen meget god, noe som også sikret et

fyldig nummcr denne gangcn. Faktisk så
fyldig at flere artikler står ovcr til neste
nummer! Takk skal dere ha alle sammen!
Dette må likevel ikke bli noen sovepute for
alle dere andre. Benytt sjansen av å ffi dine
tanker og kunnskap på trykk - send meg en epost og vips så er også du en av
"Budstikkas" mange bidragsytere. Husk - det

er du som har "Budstikka" nå, og den

skal

sendes videre!

Når det gjelder å ffi tilsendt nye artikler så vil
jeg gjøre dere alle oppmerksom på at vi har
Iått ny e-postadresse. Adressen som nå skal
beny'ttes er:

budstikka@,posthistori

sk.

no

Men som sagt - 17 . aprll er en viktig dato
Ha et fint årsmøte alle sammen - vi sees!

Bjørn

!

den de

Lederens hjørne:
Medlemsmøtet

den

6.

februar var

viet
krigsposthistorie.
nærrnere bestemt svensk
krigsposthistorie, og den
delen som omhandlet
sensur og forsendelser av
norsk og svensk post

mellom de

to

rikene

i

krigsårene 1940-45.
I høyeste grad også norsk krigsposthistorie!
Nyvalgt ordfører i Sållskapet ft)r Svensk
Posthistorisk Dokumentation (SSPD),
Staffan Karlsson, var på Oslo-visitt og
foredro om "Svensk Postsensur under 2.
verdenskrig". Staffan overtok som ordfører i
SSPD etter Erik Hamberg våren 2009.Etter
møtet hadde Staffan og jeg en lang prat om
NPS og SSPD sine framtidsplaner, ikke

minst om mulighetene for et nærere
samarbeid mellom våre to foreninger.
Samtalen ga umiddelbare resultater. Allerede

nå

i

mai er NPS invitert

til

posthistorisk
møte sammen med våre svenske kollegaer i
SSPD under Nordia 2010 i Borås. Søndag
30. mai kl. l0 - I 1.30. Programmet er ennå
ikke klart, men det blir garantert temaer som
vil interessere norske post- og
krigsposthistorikere. Etter litt "small talk"
ble det også klart for meg at Staffan hadde et
posthistorisk bibliotek som langt overgikk
mitt eget (som jeg for øvrig er stolt av), ikke
minst når det gyaldt nordisk
krigsposthistorie. Min senere tids søken etter
litteratur om de amerikanske fllvningene fra
Kallax ved Luleå i Sverige til Finnmark på

tampen

av siste

verdenskrig etter

at

Finnmark var brent, var selvfølgelig et tema
der Staffan og hans private boksamling
kunne hjelpe. "Flygoperation Balchen
Amerikanska flygningar i Sverige 7944-45"

av Jan Waernberg, utgitt av Svensk
Flyghistorisk Fdrening i 1995, ga svar på alt

jeg lurte på, og mye mer enn det. Allerede

5

dager etter at Staffan var tilbake i
hjemlandet, lå boken på 80 sider - med et
omfattende register av primærkilder - i
postkassen. Riktignok bare på lån, for boken

er umulig å få tak i ifølge Staffan. Men jeg
får beholde boken til vi møtes igen i Borås .
Men altså: boken viste seg å være et funn for
posthistorikeren! Ikke bare oppsummerer

amerikanske flyvningene

på

Østfinnmark vinteren og våren 1945, i Norge
kjent under navnet "Operasjon Balchen" og i
Sverige "Operation Ball", men den tar for
seg det meste av det man i ettertid vet om

norske og amerikanske transport- og
postflyvninger som utgikk fra Sverige i
krigsårene 1940 - 45. Jeg ble nesten flau da
jeg oppdaget hvor lite jeg visste om den
norsk-amerikanske flyverhelten Bemt
Balchen, som ledet

de

amerikanske
operasjonene med sine C-47 Dakota fly. En
hedersmann som så absolutt fortjente alle de
dekorasjoner han mottok etter krigen! Et
annet tema Staffan og jeg drøftet under
Oslo-besøket var muligheten for å få våre
svenske brødre i SSPD på en gjenvisitt til
oss i NPS til neste år. Som noen husker,
besøkte noen av oss i NPS våre brødre i
SSPD i Stockholm i 2004; nå er det vår tur
til å være vertskap for svenskene!
Planleggingen er i gang. September 201I
synes å peke seg ut. Mer siden. Det er mye å
glede seg til!

Trond

Forslag på nye medlemmer
Vi har fått inn forslag på ett nytt medlem av
NPS.

fraBjøm Schøyen og
Arne Thune-Larsen foreslår Eigil Trondsen
(Houston, USA) som nytt medlem i Norsk
Per Kindem med støtte

Posthistorisk Selskap

med

følgende

begrunnelse.

Eigil Trondsen er en langveisfarende utstiller
fra USA som overrasket stort under
Haldenfil 2010 med sin samling Cunhard
Line, the ships and Transatlantic Mail 18401875. Samlingen viser at Trondsen har gode
posthistoriske kunnskaper, og han oppnådde
83 poeng og ærespris for denne under
utstillinsen.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I
NORSK POSTHISTORISK
SELSKAP

Dr. Per Gelleins Minnefond deler
ut penger til publikasjon av norsk
posthistorie, - også i 2010.

Lørdag 17. april 2010 kl l3
Frimerketjenestens kantine, Schweigaards

gate33B-5etg.,Oslo.
SAKSLISTE:
I ) Konstituering.
a) Godkjennelse av innkalling.
b) Valg av dirigent og sekretær.
c) Valg av to medlemmer til å
underskrive protokol len.
2) Styrets årsmelding.
3) Rapport fra Dr. Per Gelleins Minnefond.

4) Regnskap.
5) Fastsettelse av kontingent for 201 I
6) Budsjettforslag 2010.
7) Valg: Leder (l år),2 styremedlemmer

(l

formål å støtte
publikasjon av
norsk posthistorie.
Avkastningen av
fondet skal utdeles i

forbindelse

med

Norsk Posthistorisk
Selskaps årsmøter, i

.

(2

år), revisor (l
år), 2 styremedlemmer i Dr Per Gelleins
minnefond (i tillegg til leder av NPS) (l
år) og valgkomite.

år),2 varamedlemmer

Norsk Posthistorisk
Selskap forvalter et
fond som har til

år vil det si den
april 2010.

I 7.

Ved tildeling skal medlemmer av Norsk
Posthistorisk Selskap eller publikasjoner

som utgis av

Selskapet

være

fortrinnsberettiget, men det er ikke et krav.
Er du ikke medlem kan du dermed likevel
søke.

ORDIN,ÆRT MEDLEMSMØTE
ETTER ÅNSNAøTET
Hovedpost

er filmen

"POSTREVYEN

1967", Postverkets egen "filmavis"

som i løpet av

i

farger,
drøy| 32 minutter
viktigste postale

Tildelinger fra Dr. Per Gelleins Minnefond
skal fortrinnsvis skje - "til publikasjon av
artikler og skrifier som vedrører norsk

posthistorie, eller

til spesielle
posthistorie."
norsk
innen
./orskningsformål
ganske
vidt, og
Denned favner statuttene
alle søknader vil bli grundig vurdert.

Vi får se posttilbudet til

Send søknaden i god tid til Norsk
Posthistorisk Selskap, Postboks 4369
Nydalen, 0402 OSLO, eller direkte pr. epost til en av fondsstyrets medlemmer:

campingrurister på
blir rodd i Elvegata(!) i Lillestrøm

Trond Schumacher (fondsstyrets formann):

oppsummerer
begivenheter

i

de

1967.
noen
Sørlandet, posten som

under
flommen, bruåpning i Tjeldsundet, postmøte
i Tromsø, de nye undcrpostkontorcnc i Bergen,
ny bilpostrute i Trøndelag, mcd mer.
Spontanauksjon, - ta mcd objcktcr for salg.

trond. sch um acher @bio. ui o. no

Arvid Løhre ( sekretær) : arvid@online.no
Ivar Sundsbø: IV-SU@online.no

Søknadsfrist:

l. april

2010.
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Styret i NPS har i 2009 (etter årsmøtet)
bestått av Trond Schumacher (leder), Per
Erik Knudsen (nestleder), Gunnar Melbøe
(kasserer), Arvid Løhre (sekretær), Henning
J. Mathiassen (styremedlem) og Øivind

Rojahn Karlsen og Jo

Kvernberg
(varamedlemmer). Bjøm Schøyen har vært
redaktør av Budstikka.

MØTER

I

er avholdt 4 medlemsmøter, 5
styremøter, og I åpent møte. Mellom
2009

styremøtene holder styret kontakten pr. e-

våre ordinære medlemmer gikk bort i 2009,
vi hedrer minnet etter Arvid Gulvik Lie.

UTSTILLI NGSAKTIVI TETER
Medlemmer av NPS har i 2009 høstet heder
og ære ved to regionale, dn nordisk (Island)
og fire internasjonale frimerkeutstillinger.
Spesielt gledelig var det å se flere
førstegangsutstillere i posthistorisk klasse på

de regionale utstillingene i Bergen

og

Harstad. Dessverre var det ingen nasjonale
utstillinger i Norge i 2009, men to av våre
medlemmer deltok på nasjonal utstilling i
Danmark. To norske dommere fikk oppdrag
på de internasjonale utstillingene i år, og to
dømte på Island, alle medlemmer av NPS.

post.

o
o

.

o
o

Medlemsmøte

7. februar 2009.

Møtets hovedpost var: "Posthistorie
på internett " ved Marius Brinch
Gabrielsen.
Årsmøte og medlemsmøte 4. april
2009. Hovedpost på medlemsmøtet
etter årsmøtet var: "Norske
postuniformer, en del av
posthistorien" ved Arvid Løhre.
Åpent møte 7. juni 2009 i Harstad i
forbindelse med landsmøtet i Norsk
Filatelistforbund.
Foredraget:
"Posten på Senja " ved Yngve
Lundblad. Møtet samlet 32 tllhørere.
hvorav 9 gjester.
Medlemsmøte 19. september 2009.
Møtets hovedpost var: "Kristiania
med K. " ved Helge Fritsen
Medlemsmøte 12. desember 2009.
Møtets
hovedpost
var:
"Luftpostfilateli, lagde objekter
eller posthistorie? " ved Henning J.

ØKONOMI
Selskapets økonomi

DR. PER GELLEINS MINNEFOND
Dr. Per Gelleins minnefond er opprettet ved

en gave fra fru Laura Gellein den

17.
november 1984 på kr 100.000. 25-årsjubileet

i

2009 ble markert gjennom
i Budstikka med

jubileumsartikkel

I

forbindelse med årsmøtet i Norsk
Posthistorisk Selskap, 4.4.2009, ble det
utdelt kr 12.000 til fem av søkerne fordelt
slik:

l.
2.

Vi takker Halvor Fasting og hans
medarbeidere for at Posten Norge og
Frimerketjenesten velvilligst stiller

MEDLEMMER
Ved årsskiftet hadde NPS 157

medlemmer, 5

Thomassen som forfatter.

3.

betalende
6

æresmedlemmer. Dette er en liten økning fra

Harry Snarvold,
Tore Gjelsvik, Bjørn Bunæs, Arne ThuneLarssen, Olga Ellis og Ivar Sundsbø. Ett av
året før. Æresmedlemmer er

Jan Michelet. kr 2.500 til en bok med
tittel "En hilsen fra Asker".
Krigs- og Feltpostforeningen (KFF)
ved Bjørn Muggerud, kr 2.500,- til
trykking av en bok med arbeidstittel:
"Som løv fra himmelen. Flygeblad
over Norge 1940-1945" med Egil H.

Marius B. Gabrielsen, kr 2.000,- til
igangsettelse av nettbasert wiki I

oppslagsverk

innbudte og

en
en

oversikt over alle tildelingene.

Mathiassen.

møtelokaler gratis til vår disposisjon.

er fortsatt solid og

inntekter og utgifter er nØye avmålt i forhold
til selskapets aktiviteter.

som på

dugnad
skal/kan fylles med informasjon om
norsk posthistorie, frimerkeviten og
hvem-hva-hvor i norsk filateli.

4. Bjarte Sindre, kr 2.500,- til
bokprosjektet "Posten i Flora", om

Flora postkontor og nær

40

poststeder.

5. Jan Bødtker, kr 2.500,- til

det
avsluttede bokprosjektet: "Da Bergen
hadde egne frimerker".

BUDSTIKKA
Budstikka utkom med 4 numre i 2009. Bjørn
Schøyen har som vanlig gjort en god jobb
med å velge ut og redigere et allsidig
stoffvalg. Det er et vedvarende behov for
flere skribenter. Det posthistoriske stoffet i

Budstikka

blir også godt mottatt av

filatelister utenfor Selskapet og etterspørres
hyppig ved utgivelse av "Filatelistisk
Arbok"

HJEMMESIDEN
Det har vært vanskelig å få medlemmene i
gang med å bruke hjemmesiden aktivt. Det
vil være en viktig oppgave å stimulere til økt
aktivitet her. Hjemmesiden er et utmerket

sted til formidling av posthistoriske
opplysninger og temaer, og til å holde
interessen for posthistorie levende blant

Valgkomiteens innstilling
årsmøtet l714-2010

til

Leder I år: Trond Schumacher
2 styremedlemmer for 2 hr: Arvid Løhre og
Henning J. Mathiassen
2 varamedlemmer for I år: Øyvind R.
Karlsen og Finn Leiang
Revisor 1 år: Peer-Christian Anensen
Gelleins minnefond 2 medlemmer for I år:
lvar Sundsbø og Arvid Løhre
(lvar Sundsbø fratrådte behandlingen av
innstillingen til Gelleins minnefond)
I tillegg har valgkomiteen etter avtale ved
årsmøtet 2009 denne gangen innstilt til ny
valgkomite for I år:
John torstad og Øyvind Midtlid

Samtlige kandidater er forespurt og har sagt
seg villige til å stille.

Ivar

Sundsbø

Bjøm Muggerud

medlemmene. Medlemsmøtene blir
annonsert på hjemmesiden samt i Budstikka.

ANNET

Styret har også

i 2009 profilert

Husk å bidra med stoff
til selskapets hjemmeside!
NPS

et samarbeid med Moldenhauers
forbindelse med
auksjonsfirma. I

gjennom

Moldenhauers auksjon 13. november 2009
fikk objektene 1698 og 1699 en innledning

'b-s. r:rr.'ilo- ir 5.

srap

:t,::

med tekst: "Norsk Posthistorisk Selskap
(NPS) presenterer". Objektene er to helbrev
sendt fra Christiania i Norse til Latsch i
Sveits i 1807.

Vi takker alle som har bidratt i 2009, enten
på møtene, i Budstikka eller på hjemrnesiden

"posthistorisk.no".
Styvgl t NPS,

6.

.februar 2010.

vi å ha en levende hjemmeside
som forteller verden hva vi holder på
med, så finn fram ct brev eller annet
stoff som du synes cr artig.
Ønsker

Skriv noen linjer om det, og send det til
henning.j.mathiassen@ebnett.no

2009

2008

Regnskap
46 597

Kontingenter
Donasjonsaukslon
Annonser Budstikka
Andre inntekter
Renteinntekt

Regnskap
45 381

860
8 000
1 000
4 509
60 966

647

Medlemsmøter - bevertnrng, foredragshold
Budstikka - trykk og distribusjon
Utvikli ng/drift internettsider
Andre kostnader

19 501
34 338

36

Sum kostnader

614/.3

Sum lnntekter

I
I

2

19

721

6 883

I

177

Resultat
Eiendeler

188618

Bankinnskudd
Beholdning av helpost
Fordringer

300
188 918

76 290
6 000
2 596
184 886

24 590

20 081

164 328
188 918

t84 886

0

Sum eiendeler

1

Gjeld og egenkapital
Forskudsbetalt kontingent
Annen gjeld
Egenkapital

Sum gjeld og egenkapital

164 805

Oslo,7. februar2010
Trond Schumacher (s)
Leder

Per Erik Knudsen

Nestleder

(s)

Gunnar Melbøe (s)
Kasserer

Henning J Mathiassen (s)
Styremedlem

Arvid Løhre (s)
Sekretær

Dr. Per Gelleins Minnefond

Resultatregnskap
Renteinntekt
Utdelinger

12 000

7 836
10 000

Underskudd

8 395

2 164

144 191

152 583

14

191

152 583

100 000

00 000
52 583
I 52 583

3 605

Eiendeler
Ban kinnskudd/obligasjon
Tilgode hos NPS
Sum eiendeler

Grunnkapital ( uangripelig

)

Fri kapital

Fondets egenkapital
Oslo.

7

februar 2010

Trond Schumacher (s)

lvar Sundsbø (s)

Arvrd Løhre (s)

44

191

14

191

1

REFERAT FRA MEDLEMSMØTET
12. DESEMBER 2OO9

polarområdene. Og selv om mye er "laget",

Åpning
Møtet ble åpnet av leder Trond Schurnacher
ca 13:25, og han erklærte seg godt fomøyd
med frammøtet. 3l medlemmer hadde
skrevet seg inn i protokollen. Det er nok ikke
et dårlig valg å holde julemøte i NPS den

"posthistoriske begivenheter".
Og vi frkk oss en tur gjennom begivenheter

andre

i

lørdagen

kan dette ofte være den eneste
dokumentasjonen rulan har fra

desember.

Foredragsholderen. vår egen Henning, ble
selvf-øl gel i g i ntrodusert.
Trond antydet at det kunne bli et åpent rnøte
i Borås for NPS i forbindelse med Nordia.
Et nyt medlem ble hilst velkommen, det var
Finn Bjørke som mØtte for første gang.

Møtets hovedpost: "Luftpostfilateli,
lagde objekter eller posthistorie?"
Henning J. Mathiassen har samlet lufipost

i

30 år. Ornrådet er enonnt og det er
spennende - med mye "special treatment".

Men en luftpostsarnler blir gjeme oppfattet
som en samler av f-ørsteflyvninger, og i
posthistorisk sammenheng kan dette bli
oppf-attet negativt.

Luftposteksponater fblger reglene slik vi
kjenner dem fbr posthistorie. Men det skal i
hovedsak bestå av postalt materiale sorn
viser at det er fiamsendt luftveien, og som
bærer bevis fbr at det er fløyet.

i

luftposthistorien, som begynte med det

beleirede Paris

i

november 1870.
selvf-ølgelig. På en grei måte tikk vi også
vurderinger på problemstillingen ornkring
"lagde objekter". Det er kanskje en
overraskelse at det gikk an å navngi et dusirr
"produsenter" av luftpostobjekter, selv onr
det egentlig ikke burde være det. I riordisk
sammenheng var det snakk om kjente
filatelister som Abraham Od{ell og O.

Grilstad her hjemme, Max Nørgaard i
Danmark, Georg Lindman i Sverige og K.
A. Hansen på tsland.
Etter foredraget ble det noen spørsmå1, og
Bjøm Schøyen tok zeppelinpost i fbrsvar,
den delen som hadde en funksjon.
Foredragsholderen var for så vidt enig. men
hevdet at 90 oh av zeppelin-materialet var
lagde objekter.
Ivar Sundsbø frarnholdt at man ikke kommer
utenom de lagde objektene i denne klassen.
Alle pionerflyvningene er lagde objekter, og
har man ikke der-n med er det et minus i
bedørnmingen. Luftpostreglementet er

"routes" og "rates" pluss

historien.
Forskjellen på posthistorisk klasse er at man
i luftpostklassen kan ha ubrukte objekter, og
han nevnte en samling som fikk gull med
utelukkende tidlige luftpostetiketter og
nrerker. Lufipost var en egen klasse før
posthistorie, nå er tendensen at det blir en
undergruppe i posthistorie, på samme måte
som hjemstedssarnl inger.

ble takket og belønnet rned
Selskapets budstikke. dessverre den siste vi
hadde på lager i denne omgang.
Henning

F
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rdtugs

h o I derett

i
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ttt

Perioden sorn ble omtalt i foredraget gikk
fiam til 1940. Andre verdenskrig markerte
slutten på perioden med pionerer. eventyrere

etableringen av verdensomspennende
flyruter. Hennrng viste i hovedsak objekter
som har tilknvtnine til Noree. Norden eller

og

være, så en

Det var bestilt rikelig med lapskaus, 35
porsjoner, og alt gikk med! Matserveringen
startet ca. l4:30, og de tre tradisjonelle
skålene ble notert i tidsrommet fram til
14:52. En takk til Posten for gratis lokale,
noe som gtrør at vi kan beholde kontingenten

o

uendret.

o
Medlemmenes 5-minutter
o Ivar Sundsbø I ) Han hadde med
noen eksemplarer av et detaljert
dansk kildeskrift fra Toke Nørby om
Den danske postetat. Den var oppdelt
i tre perioder, og dokumenterte
perioden fra 1624 til 1927. Boka ble
solgt for 300 NOK.
o Ivar Sundsbø 2) "Hilsen fra Florø"
skal finnes på internett. (Referenten
forsøkte, men fant det ikke, hvor er
den?). Imens kan vi vente på boka til
Bjarte Sindre om Posten i Flora. Den

o

skal utkomme i jubileumsåret til
Florø, som fikk bystatus i 1860.

lvar Sundsbø 3) Han kunne referere
fra FEPA-utstillingen i Roma der han
deltok som dommer. Det var fine
lokaler, men vanskelig å finne fram.
Halvparten var posthistorie, og
Norge fikk imponerende nok 3 gull
på 8 eksponater. Juryarbeide foregikk
på en noe utradisjonell måte ved at

slik avlevering er

en

fordel for oss. Og en postmester
hadde faktisk plikt til å avlevere slikt
til Arkivverket. selv om vi vet at det

Posthistorisk lapskaus

har skjedd mye rart.
Selskapets sekretær hadde på ny med
noen medlemsnåler til medlemmer
som var til stede og som ikke hadde
fått.
Peer-Christian Ånensen tok opp
saken om Selskapets gamle protokoll
og andre papirer, som fremdeles skal
befinne seg hos arvingene til Arne
Bay. Sekretæren opplyste at han var i
ferd med å rekonstruere
årsmøteprotokollene fra starten og
sette det sammen med de nyere som
foreligger i
original.
Styreprotokollene fra 1998 og til i
dag er samlet, jakten pågår etter det
som kan skaffes av referater fra

styremøter før dette. Kort sagt,
Selskapet kan leve med dette tapet,
men det beste var om det originale
dukket opp.

o Arvid

Løhre solgte boka som ble
i Budstikka nr 3109, om

omtalt

o

Postfullmektigforeningen i Oslo, for
kr 250.
Per Kindem fikk applaus for sin
innsats i forbindelse med Haldenfilutstillingene, populært kalt
"Kindemfil".

det var 4 jurygrupper å 3 personer
med fleksibilitet i gruppene. Under 5
o/o

o
o

av eksponatene ble det diskusjoner
på, og dermed, sa lvar, viser det seg
at systemet fungerer. Og som vanlig
var det "organisert kaos" i ltalia.
Tore Berg ble kvitt et par overflødige
bøker fra Forbundskontoret. Det var
"Tjelmeland". og Filatelistisk Årbok
2009.
Knut Buskum satt på noe
arkivmateriell han hadde fått fra en
postmester, og lurte på hva han
skulle gjøre med det. Undertegnede
tok raskt ordet, og sa klart fra at det
var ett sted arkivmateriell fra et
lokalt postkontor i Oppland eller
Hedmark hørte hjemme, og det var i
Statsarkivet på Hamar. Som
posthistorikere er vi avhengige av at
vi kan finne arkivalia der det skal

Spontanauksjonen
Møtets spontanauksjon startet ca l5:30.
Leder Trond var auksjonarius og Gunnar
Melbøe var bisitter.

Auksjonaritts og bisitter i dy-p kon.sentrusjon

En lot med 8

dokumenter, flere

- gikk for 750 kr.
En samling av bladet "Frimerker som

stempelmerker på hvert,

Hobby", trolig komplett, gikk for 100 kr.

En jubileumsberetning utgitt
Centraltrykkeriet ble solgt for

kan du se den
medlemmer

i

rettighetene

av

kr 20, og nå

i OFK's bibliotek.

(Og
NPS har fortsatt de samme
der som OFK's egne

medlemmer.)

Det ble kamp

om

boka "The Maritime

Postal History of
Norwegian
Steamships" av F. C.
Moldenhauer, mange
mangler nok den i sitt
posthistoriske
bibliotek. Den havnet
på l 80 kr.

\r)l{\\l (,1\\
\tI \\t\ilil'\

Trond refererte litt fra styremøtet og våre
planer for 2010. Dessverre hadde styret
bommet litt på datoen for julemøtet. Vi
trodde vi unngikk kollisjon med julebordet

til OFK ved å velge andre lørdag i

julemåneden, den I l. desember. Men

viser det seg at denne datoen

så

er
stiftelsesdatoen til OFK. Og når denne
datoen er på en lørdag, så skal selvfølgelig
OFK ha julebordet sitt på selve
stiftelsesdatoen. Julemøtet til NPS må
dermed i år legges til den første lørdagen i
julemåneden, den 4. desember. Men det er
avhengig av at vi får låne kantina, så det ble
informert om denne datoen med dette
forbeholdet.

i-

På medlemsmøtet etter årsmøtet den 17.
april skal vi se postfilm fra 1967
Søndag den 30. mai i forbindelse med
Nordia i Borås blir det planlagt et felles
møte med både Sveriges Militårpost
.

Selskap, SSPD og NPS.

Et uinnbundet skrift.
Norsk
Sjøfartsmuseum nr 33
( 1940): "Nordcap,
Norges
første

orlogsdampskib" av
Rolf Scheen, gikk for
I

50 kr.

Til

sammen var det 75 objekter, og så var
det slutt på årets siste møte.

Arvid Løhre, refbrent.

REFERAT FRA MEDLEMSMøTET
6. FEBRUAR 2O1O

Posthistorisk.no
Vår webmaster, Henning J. Mathiassen, fikk
ordet. Han pekte på at det gikk lang tid
mellom hver gang han fikk tilsendt et bilde
og en omtale av et posthistorisk objekt til
publikasjon på vår hjemmeside. Når han får
noe vil det bli lagt ut kjapt, lovet han. Han
anbefalte at vi skulle bruke noe fra våre
utstillingssamlinger. Det er kanskje ikke så
dumt å lage litt blest omkring våre spesielle
objekter med tanke på utstillingsjuryene?
Hjemmesiden er godt besøkt, mellom 30 og
50 treff hver dag. Buskum kom med forslag
om at det burde opplyses på hovedsiden hver
gang det blir lagt ut noe nytt. Dette var en
idd Henning ville ta i bruk.

Møtets hovedpost: "Svensk postcensur
under andra vårldskriget"
Svensk militærpost har røtter tilbake til
trettiårskrigen

sies
Åpning
Trond Schumacher ønsket velkommen til
årets første mØte. Og lederen i SSPD,
Staffan Karlsson, ble hilst velkommen med
applaus. SSPD står for "Sållskapet fcir
Svensk Posthistorisk Dokumentation", og er
som kjent vår søsterforening i Sverige.

l0

å være

i

1630, uten at det akkurat kan
noe kjent materiale fra den

perioden på markedet.

I

1938 ble ansvaret for postkontroll lagt til
Allmånna såkerhetstjånsten. Det var to
nivåer av postsensur, åpen og hemmelig
sensur. Det første man finner av materiale er
fra 12.-13. april 1940. Da kom det masser av
norske flyktninger over grensen, inkludert

fullt utrustede militære avdelinger. og det ble
organisert feltpost for disse.
Feltpost 700 galdt de norske militære, og
for disse ble det etablert lokal sensur.
Feltpost 800
galdt alle andre
lands internerte

Posthistorisk lapskaus
Også denne gang var det nok lapskaus til
alle! Matservenngen startet ca.l4:40. Vår

leder, Trond, var så opptatt

av

taffelkonversasjonen at han måtte påminnes
om sine plikter med hensyn til å utbringe de
tre tradisjonelle skåler.

militære. og for

dem var
sensur

det
ved

mrlitærstaben

i

Stockholm.
Gjennom
foredraget fikk vi
et interessant
innblikk i dette
samleområdet.

St tt llu

tt Ku rl.s.s, t tt

I

spørrerunden etterpå etterlyste PeerChristian Ånensen litteratur, og Staffan
opplyste at det finnes et skrift å kjøpe (bl. a.
på Postmuseum) som heter "Svensk
postcensur", og sorn også dekker det
området han snakket om.
Men foredragsholderen hadde også med seg
et skrift fra SSPD, "Aktuellt om posthistoria
Nr l0 2009" Dette skriftet kan vel nærmest
kalles et årshefte. som utkommer annethvert
år. Forløperen var "Skrifter och
Meddelanden" fra SSPD. og nr 1-6 utkom i
perioden 1874-1982. I 2009-utgaven av
Aktuellt har Staffan en drøyt 8-siders
artikkel om "Allmånna såkerhetstjånstens
postkontroll under andra vårldskriget".
t{eftet flnnes nå i OFKs bibliotek.

Trond ot'errekkcr

Stuf/un

litreclrug.

to

Karls.son
llusker
et s1tennende

Zenuto ltalpolicella sotrt lukk

lbr

Medlemmenes 5-minutter
o Per Kindem kunne fortelle at alt gikk
etter planen rned hensyn til de norske
utstillerne i Borås. Til utstillingen i
Portugal var omtrent halvparten av
påmeldingene godtatt. Og til slutt,
det var vel ingen sonr ikke visste at
det var en regional utstiling r Halden
i slutten av måneden'l I NFT ll20l0
stod det en t.em siders artikkel av
Kvinnesland om Allenstein.
"Samlingen kan sees i llalden",

reklamefte han videre rned. Til
jurykurset kunne også ikke-domfflere
melde seg på, og det var plass til ca
25 stk. Og alle var selvfblgelig
hjertelig velkomrnen!

Finn Leiang opplyste om

en

propagandautstilling på Nesodden
12. februar fia kl 16. etterfulgt av en
auksjon fra kl 19. Han hadde rned
seg både brosjyrer og auksjonslister.

Selskapet hadde fått en forser.rdelse
fra vårt æresrnedlem Tore Gjelsvik.
med eksemplarer av en flott brosjyre
med tilbud på hans bøker.
Trond Schumacher fbrtalte om sin
opplevelse rned moderne portobrev.
Det var et julekort de hadde postet
uten fiimerke. De flkk en regning i
Posten for dette. uten krav om
betaling. "Vi har valgt å sette denne
regning i 0,-" Arr,,id Løhre kunne da
opplyse at de da var registrert. og ved
neste gangs fbrsømmelse ville de få
en portoregning på manglende porto
og gebyr.
I den sammenheng ble det nevnt at
Postmuseum i Stockholm har en liten
utstilling med "Frimårks-fusk", og
kreativiteten var stor for å unngå
porto. Blant annet var det eksernpel
på at den tilsynelatende avsenderen
var den egentlige adressaten. og ved

å gjøre dette på en finurlig

måte

prøvde de å unngå porto.

ll

.
.

Peer-Christian Ånensen hadde ett
eksemplar av sin og Tiemers katalog
over jembanestempler

til

salgs.

Bjørn Schøyen fortalte at han hadde
sendt ut et "Mayday" og etterlyst
stoff til Budstikka nr l. Dette hadde
gitt resultater, men han hadde plass
til mer og det er fire nulnmer som
skal fylles i år.

Spontanauksjonen

Møtets spontanauksjon startet

ca

l5:30.
Trond var auksjonarius og Øivind R. Karlsen
var bisitter.

En liten godbit var sommerpostrutene med
skip fra Bergenske og Nordenfeldske fra
1892. Rutene gikk også til Nordkapp, og

dette var som kjent det siste året før
Hurtigruten ble etablert. Trykksaken hadde i
sin tid vært bilag til Morgenbladet, og prisen
for dette samle avis-innstikket ble 130 kr.

lJgelrLllge

Trond er klar med klubba.l
tn

Port'fiuter
l|$an i l|Ft
3r

rl lo;' d

Posthistorisk litteratur er alltid populært,
og Carl Amesens "Lærebok i posthistorie.
Utarbeidet til bruk i undervisningen ved
Postskof en" fra 1964" sikk for 80 kr.
"Postreformen,
frimerket gjennom

100 år", utgitt

i

Stavanger i 1944.
ble solgt tbr 40 kr.
"Norges

postmestere
I

Men det var selvfølgelig ikke bare litteratur.
Et britisk paquebot-kort stemplet i Bergen i

1908 ble solgt for 40 k-r, og

rekommandert konvolutt fra Polen, adressert
til statsminister Einar Gerhardsen fra den
intemasjonale Auschwitz-komiteen, ble
solgt for 100 kr.

1647 -

814", av

Jæger, korn opp

Olaf
i 90

kr.

Boka som heter "Posten kommer", og sonl
har masse flott historisk billedmateriell fia
Norsk Postforbund. gikk for tiO kr, mens
Postsparebankens historie fiam til 1975 ltar
vært på spontanauksjonene minst et par
ganger før og gikk fbr 40 kr.

Auksjonen og mØtet ble avsluttet ca 16:40.

Arvid Løhre, re/brent
t2

en

Brev fra Sverige til Spania i 1856

Bokanmeldelse:

Av Rolf Schanring

''HILSEN FRA FLORØ.''
Lrkc før

lita

jul kon dct cr

hclsirrg fi'a
Vcstlandet i postkassa
\{.

rni: - "Hilscn fia Florø"

ugjcven av mcdlcrn r
NPS Bjartc Sindrc. F.g
skal mcdgje at dct var
ci hyggcstund a sct-ic

scg og bla

gjcnnonr
dcnnc vakrc boka. Dct

t
I

" t:.,
'

:: -ifi

".::.1

,)t

.,.,t.: tJ' t

cr ci

kulturhistorisk
bok skril'en av ein sorrr

tydcleg veit kva sorn
skal til. Bjartc Sindrc
cr no cin aktir

/t/

. /- /42"4'
'

pcnsjonist.

tidlcgarc rektor vcd Flora Vidarcgåande Skulc.
Han har i tida cttcr at cg vafi kjend rncd han
sorn lcktor vcd Volda (iymnas på 1960-talct,
vorc aktiv i mykjc kulturarbcid, og dcnnc boka
er ein dcl av dct han hcld på mcd.
Illustrasjonanc cr postkort frå områdct Florø i
Kinn. og cr brukt sorn bakgrunn for å r'isc
korleis dennc dclcn av landct har utvikla scg
gjennom åra. alt fi'å topografiske kort til næring.
lagsarbcid i sarnband nrcd idrctt cllcr rnusikkorps
og pcrsonar. Ei sidc i boka cr til dømcs omkring
Thor Solbcrg og tlygninganc til USA.
Nokrc av dci f-ørstc illustrasjonanc er tcknc frå

Skilling Magazinc fiå tida kring ltt60 og
framovcr, og blir cttcr kvart avløyst av ci

mengde postkort rncd forklaringar'

og

.4

t'

/;/.*/

){..*--- - Dcttc brevet cr skrcvct i Nyborg, cn by nær
Kalix i nordrc Svcrigc. dalcrt l4dc oktober l8-56.
Scc illustrasjoncr. Dct cr ct brcv adrcsscrt til cn
jungmann "ombord på Ilark Skcppct Charlottc".
skrcl'el av hans lror. Nyborg hadde ikkc
poststcrnpcl på dcn tidcn. dct blc tildclt i 1898.
rncn dct er en påskriti "2'1,'r'ra Frankrikc" sonr
-jcg antar har blitt påfirrt ar cn postfunksjonær i
Nyborg. Jcg har ikkc klart å tydc stcrnpelct til
høyrc på brevct. Dct cr kansjc ct transittstcmpcl
rurcllom Sverigc

o-q

Tyskland'l

viscr at fbrf-attarcn har sctt scg
godt inn i historia til dcnnc delen av Vcstlandct.
Det er mcd stor glcdc at boka blir tckcn fi'am og
bladd og lcst i. Sonr Vcstlcnding sjølr skullc cg
gjcmc lra sctt bokcl ar sarnc stoyping uluicrnc
for mangc stadcr i landct. For alle med cit cllcr
anna sarnband til So-r-ln og Fjordane vil dcttc vcrc
noko å ha ibokhylla, og cg vil gc dcnnc boka
rnin bestc attcst.
Boka cr på l2tt sidcr'. trykt ved Natvig
Prenteverk AS i Floru i eit opplag på lt)00

Dct vitcs ikkc hvordan brcvct blc transportcrt til
Tyskland. u-lest sannsvnlig rncd skip. I Hambrug

cksemplar.

Ankomststcmpclct

småstubbar

sor.r-r

Prisen vcit cg ingcntin-u orn. urr-n

cr

sikkcrt

ovcrkornrnclcg.

ISBN-nurnrncr cr 978-82-303-1450-0. og boka
kan sikkcrt skaffast vcd kontakt til Bjarte Sindrc

i Florø.
-og - sjølvsagt cr boka skriven på cit ulastclc-rl
nynorsk - og takk lbr dct!
Ivar

S.

har brcvct gått gjcnnorl dct

svensk-norskc

postkontorct og cr dcr transittstcmplet med ct

sirkulære K.S.&N.P.A. HAMUURG 22-10Itt56. Vidcrcscndt nrcd tog til Frankrikc. Det
fl'anske Suedc-Quicvrain stcn.rpclct fbr post fl-a
Svcrigc cr datcfi 23-10-ltt56. o-q dct rciscndc
stcmpclct Paris-Bordcaux cr stcmplet 24-10Itt56. Bokstavcnc P.P. i rød oval viscr at porto

cl' betalt til dcn

lr-ansk-spanskc grcnscu.

i ('adiz cr datcrt i l- l0- l lt-56.

Portocn fl'a dcn spanskc srcl.lscu til Cadiz cr
indikcrr mcd ct litt svakt grout stcmpcl 4 rcalcs.

Min fortolkning at rutcn kan rærc fcilaktig. tig
ic-e cr takkncrnlig tbr kourrncnlarcl-. En anner.r
rcfleksjon cr at dct var vcl ikkc rr-rar-rgc jungrncnrt
som på dcn tidcn kunnc lcsc ol'skrir.'c'l Kansjc
sØnn av cn skipsrcdcr. sour liertc scg "fagct" fbr
sidcn å ovclla cttcr farcn'.)

Linjestempelet Kikiitiiben på norsk
skillingsbrev
av Wilfred Wasenden
For mange år siden korn jcg ovcr et brev med en
del underlige påstemplingcr. Dct var påsatt norsk

og

sendt rekommandeft fra
til side da jeg ikke var
i stand til å tolke allc stcmplene, og ville av den
grunn ikke innlemme det i brevsamlingen. For
en tid sidcn kom det fram igjen etter en
skillingsmerke

Drammen. Brevet ble lagt

rydderunde, og jeg fattet på ny interesse for hva
disse påstemplingene kunne fortellc. Etter

diverse søk på Internett og ved hjclp av en
arlikkel i The Postal Historl; Journal, skrevet av
John L. Briggs Jr. i septcmbcr 1971, ble det
mulig å gi mening til de kryptiske påstemplingene. Dc norskc påtegningene var greie nok.
Brevet er gjengitt i figur l.

sendt fra skip skulle frankeres og behandlcs.
Reglcne ble senere justerl. I (Jniver,sal Po,stal
TreaQ o.f Vienna, av 4, juli I 891 , no. I I paragraf
3, blir det innskjerpet at dct skulle skilles
mellom brev postct mcns skipet var i åpen sjø og
når skipet lå til havn.
Når skipet var i åpen sjø, skulle et brev frankcres
med frirnerker fra det land båten flaggct under
og porlo betalcs ettcr de satser som gjaldt som
om dct var blitt sendt fra hjernlandct.
Fra det tidspunkt skipet la til havn skulle brevene
frankeres med frimerker fra det
landet der båten haddc søkt havn og behandles
etter regelverket som glaldt for nettopp det
landet. Også i tidcn før UPU hadde det vært
praksis å postlegge brcv ombord i skip som
befant scg i åpen sjø, og ved kai, men praksis
hadde vært noe ulik. Brevet i illustrasjonen,
som ble sendt i 1864, er ct cksempel på en slik
tidlis forsendclsc.

Med

utgangspunkt

i

presiseringen fra UPU, og ved

'./t.

hjclp av Ungarsk ordbok. gir
alle påtegningcnc rncning.

.,

/,

f,i

Ordet Kikiitbben betyr havn
eller. slik det er oversatt til

/lrr./rrrtn t, s b{

Altså skulle norsk frimerke
bcnyttes før brevet blc

engelsk, on shore.

ekspederl. Skipet, med navn

/

S"S. Pctofi, var nettopp
Paqucbot og tilhØrte et ungarsk

'fttntaf,

å,/iu u,Lnnrru

.t)

Som det går frarn av illustrasjonen er omslaget
påsatt ct 4 sk frimerke og sendt rckommandcrt

Drammen

klingende

Tengcrhajozåsi
Reszvenytårsulatr,
og haddc fia slutten av 1860-tallct base i Fiume.
Selskapet haddc båtcr som operefte over hclc

Fig.I

fra

rederi med dct

navnct Adria Magyar Kirålyi

til Christiania 3117-1864.

Påtegningen om rekommandasjon, delvis skjult

under frimcrkct, sammen med postbetjentens
påførte .\'B og karleringsmunner 20 (oppc i
vcnstre lijørnet), samt registrcringsnurnrner I Il
ved ankomst i Christiania, vitner oln en
rekommandeft sending fonnidlet lielt etter
forskriftenc. Portoen for dette enkeltvcktig
brevet ble gjorl opp med 4skilling i frimerker. I
tillegg blc det betalt 4 skilling i kontantcr i
rekommandasjonsavgift, som etter reglene den
gang skulle tilfalle postekspcditøren for arbeidet
med selvc rcgistreringen.

Etter at dc fleste europeiske land haddc sluttet
til UPU konvensjonen i I ti75, ble det vedtatt
fastcre bestemmelser for hvordan brcv som ble

Europa og i Middelhavct, og det finnes flere
ckscmpler på brev som blc lagt i postet ombord

på deres skip. påsatt ungarske frimcrker og
påført linjestempelet Tengeren, sorl kan
oversettes med "i sjøen".
slutte at de påføfic
linjestemplcnc ikke er postale, men blc slått på
brevfronten for å signalisere hvem sorn hadde
formidlct brevet og om det blc postlagt i havn
eller i åpen sjø. Det kan derfor diskutcres om
brcvet gjengitt i figur I er ct skipsbrev eller ikke.
Det gikk i alle fall ut fra S.S. Petofi, mcn blc
postlagt i Drammcn. Adressaten N. A. Andcrscn
& Co, drcv etter de oppgavene jcg har fått, salg
av skipsproviant. Det kan tyde på at brevet
inncholdt en bestillins av varcr som skulle

Ut fra dette kan cn

scg

l4

'

I det videte, av enkelthetshcnsyn. betegnet Adna

avhentes ved ankomst til Christiania. Dette
imidlertid bare antagelser.

blir

stemplcr som han bruktc

på

forskjcllige

forsendelscr som utgikk fra båter der han hadde

For kort tid siden kom jeg over et annct objekt
påsatt et engelsk frimerke og ekspedert fra Malta

til Italia. Her finnes noen av dc samme
påstemplingene. Det lineære stempelet
Kikrittiben sanrnen med det påsatte cngelske
frimerket, vitner om at sendingen blc utferdig
ombord etter at båten var kommet til havn, og
derfor behandlet ctter regelverket som gjaldt på
Malta. Det engelske frimerket (l12 d) blc
akseptert som full betaling på brcv sendt fra
Malta på den tiden brevet ble ekspedert. Dette
samsvarer med portoen for en vanlig trykksak i
lavestc vektklasse (inntil 2 oz) til ltalia. At
konvolutten har aldri vært limt igjen, mcn har
limet på klaffen intakt bckrefter at scndingen var
åpen og ble akseptert som trykksak.

kommandoen. Flerc av stemplene ble også
anvendt til å annullere de ungarske frimerkene
som korrekt skulle brukes når brevet ble postet
mens båten var i rom sjø. Imidlertid skulle
brevene bringes i land og frimerkene annullercs
med vcdkommende lands pststcmpler, og ikke
med ct av de mange private stemplene som

Peterdi hadde produsert. Det

Ungarskc

postverket påtaltc dette ved flere anledninger, og
Peterdi fikk gjcntatte reprimander og beskjed om
å slutte med bruken av de private stemplene til

annullcring av frimcrkene.

Til

siste ble trolig

kapteinen en belastning for skipsrederiet, og så
vidt vites ble han avskjediget fra selskapet Adria,
som var det skipsrederict han scilte for.

Det har

i

årtier vært diskutert om brev mcd

påtegningcr som er vist i fig. I og 2 kan innlemmes i cn "seriøs" utstillingssarnling.

Hcr er dct

delte

og enkelte
vil hcvdc at slike
mcninger,

r.' t i,
,'i3'ta

objekter cr fi latclistisk
lagd. Imidlertid er det
hevet over tvil at de
aller fl cste forsendelser
vi kjcnncr med slike
linjcstcmplcr cr korrekt
frankert. og har blitt
ekspederl på vanlig

t.

-
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måte via ulike lands

postverk, alt

ti

lq^Mr^[o
el

IaÅ*;7,

vfqo{^n4'-

oppfatning gir

privatc

Konvolutten

ble ved

de

stemplene

utfyllende forklaring

på

forscndclsenes

opphav, og virker

Fig.2

etter

forskriftcne. Ettcr rnin

i

så

henseende til å styrke
posthistoriske
dct
aspektet ved objektet.

innlevingen stcmplet
MALTA 22 February 1899, og ved ankomst
CATANIA 2 March 1899. Begge stemplene cr
påført på baksiden.

Av de lineære stemplcne kan vi med sikkerhet
fastslå at trykksaken ble befordret med en
ungarsk registrert båt, mest sannsynlig fra
sarnrne rederi som drev S.S. Petofi. Vcd søk på
Intemett finner vi en rekke andre forsendelser
med liknende påstemplinger fra ulike båter
tilhørende Adria.

En sentral person, som etter alt å dømme kan
sics å være opphavet til disse stemplene, er

Husk årsmøtet i
Norsk Posthistorisk
Selskap

Lørdag 17. aprit 2010
kI.13.00!

kaptein Alexander Pcterdi (Peterdi Såndor). Han

var selv filatelist og produserte flcre ulike
l5

Haparanda-posten på udenlandsk
af Erling Berger

I sidste nummer af Budstikke blev der efterlyst
udenlandske forekomster a la
,,Haparandaposten"; det vil sige eksempler på, at
et i princippet indenlands brev på et stykke af
vejen er gået igennem et fremmed land.
I min samling af hollandske breve har jeg fundet
et sådan eksempel:
Se Figur I og Figur 2

De fleste norske samlere, som er interesseret i
udenrigspost, vil uundgåeligt møde stempler som
ddt, der er vist i Figur l. James Van der Linden
skrev en artikel om denne type stempler i
udstillings-kataloget til Filacept 1988, hvor han
introducerede et lille katalog med meget
anvendelige katalog-numre. Disse hoved-numre
er brugt her i artiklen. Min ven, Frans Jorissen,
har netop udgivet et studie af Antwerpens
transit-stempler. Jeg gengiver hovedpunkterne
her med hans under-inddeling af hovedtyperne
med type-A, type-B og,,sen anvendelse"

t

t

Figur 3 Stemplet HOLLANDE kendes i sort og
rødt.fra 1746 til 1761. Type 4

|
Figur I. Amsterdøm (Hollsnd) 26.Ju1.1792 til

Sas

van Gent (også i Holland) via Antwerpen i Belgien.
Transit gennem Antwerpen er bekræftet aJ stemplet

..H" i cirkel.
(Type 58 sen tilstand, se nedenJbr)

året 176l kommer de første stempler af typen
,,H" i cirkel. Allerede fra starten var,,H" anbragt
skær't i cirklen og den runde kreds var ikke helt i

orden. Se figur 4.
Senere kommer der flere fejl i cirklen. Se fig.

Figur 4 Type 5A

Figur 5. Type SA-sen tilstand
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Figur 2 viser det sidste stykke aJ'ruten
Gent

l6

til

:i... - *

Figur
Sas van

5

6. Schiedum 1776 til Aalst i Belgien.

Stemplet er vist i Jigur 5. Type SA-sen tilstand

I året 1780 kom der en ny udgave af stemplet,
hvor der var rettet op på de kendte fejl, se fig 7
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Figur 7 Amsterdam 1780 til Aalst i Belgien. Vi ser et
helt nyt stempel i perfekt stand: Type 58

10 Dordrecht 1807 til Gent. Stemplet er
en større type. Brugt siden 1806. Type 7. Der

Figur

af

kendes ti breve med dette store stempel.

&'

nj/ln
,
Figur 8. Westzaan

(nær Amsterdam)

I80l til Briigge

i Belgien. Nu er bogstav ,,H" blevet tykkere. Type 58
med tyh bogstav

Figur

II

Frs Holland 1808 (stedet kendes ikke) til

Lille. Ny type: HOLLANDE PAR ANVERS. Stemplet
kendes siden 1808. Type 8

Fra august 1809 blev der stemplet på en helt ny
måde. Alle hollandske postkontorer skulle
stemple med bynavn, og alle ufrankerede breve
skulle yderligere stemples med et Rayon-

Nummer: C.H.l.R., C.H.2.R. eller C.H.3.R. til
hurtig afregning per samlet vægt per Rayon
Figur 9 Rotterdsm 1806 til Tourcoing (ved Lille).
Stempel uden cirkel, brugt siden 1804. Type 6.

t7

Portotakster til utlandet etter etableringen av Verdenspostforeningen
av Georg Størmer

I desember utgaven av Budstikka, årgang 14 nr.4, hadde undertegnede en arlikkel om brev til
Madagaskar i l88l-87. Her skrev jeg på side 12 at35 øre var porto til Mauritius og andre fieme land,
særlig land på den sydlige halvkule, som var medlemmer av Verdenspostforeningen U.P.U.
samme Budstikka på side I 5 hadde He iner Zinont en artikkel om flotte og sjeldne brev til Sierra Leone
1888, begge med 35 øres brevporto (pluss 20 øre rek. avgift til Siena Leone). I
forbindelse med dette nevnte forfatteren at 35 øre var pofio til land utenfor UPU.

I

i l89l ogNy Caledonia i

Ikke nok med det, på side 16 hadde Einar Audun Hanstveit en artikkel om sjeldent brev til Adelaide i
South Australia i 1878 med diskusjon av portosatser.

Min informasjon om portosatser hadde jeg fra opplysning i egen samling som var noteft tilbake tll 1970årene. Kilden til dette var post-sirkulærer som var "arkivert bort" i kasser i kjelleren, og jeg følte derfor
behov for en nærrnere undersøkelse.
Den alltid like hjelpsomme Wilfred Wasenden viste seg å ha kopier av de første sirkulærcne etter at
Norge ble medlem av UPU, og han hadde også i sin tid laget en oversikt over disse portosatser som er
gjengitt nedenfor.

Så

til kilder:

I Storc Norske Leksikon står følgende:
Verdenspostforeningen, fr. Union postale universelle, eng. Universal Postql (Jnion. UPU, organisasjon
stiftet ved en traktat inngått i Bern 1874, nåværende navn fra 1878 da Verdenspostkonvensjonen ble
undertegnet av 32 stater, deriblant Norge, i Paris. Sete i Bem. Fra 1948 særorganisasjon i FN. l9l
medlemsland (2006).
står det på side 22 (forfattet av L.A. Brecke) at konvensjonen i Paris ble ratifiserl
den 13.12. 1878 og kunngjort den26.2. 1879. Videre at:"I henhold til konvensjonen skulle pofioen for
(utenlands-)brev være 25 centimer pr. 15 gram". For Norges vedkommende ble dette fastlagt til 20 øre
for 25 centimer. Konvcnsjonen åpnct adgang for naboland til å avslutte særlige overenskomster, og for
Sverige og Danmark ble det i mars 1879 fastlagt 12 øre for enkelt brev inntil 15 gram (side 23).
Fra 1.1. 1885 ble porto til Sverige redusefi til l0 øre og fra l.l. 1886 tilsvarcnde til Danmark.

I Norske Filatelistika

Videre står dct på sidc 23."Når det gjaldt post til land som ikke sto tilsluttet postunionen, gjaldt
fremdeles de gamle bestemmelser. For å forenkle også postforsendelsen til disse land, ble det mcd
hjemmel i Kgl. Res. av 1919 1885 den 20110 s.å. bestemt at porlocn til disse land skulle være 60 Øre pr.
l5 gram for brcv....Dissc satser varte til 1892, da det... ble bestemt at pofioen for brevforsendelscr til land
utcnfor postunionen skulle beregnes som for andre land i postunionen... fra 1.7 .1892. "
Men hvor kommer så 35 øres porlo til Madagaskar via Mauritius, Ny Caledonia og Sierra Leone inn i alt
dette?

I Circulaire No. 5/1879. Portotaxt for Brevpostsager til Sverige og Udlandet,
gieldende fra lste April 1879, var det tre vedlegg: A, B og C.
Overskriftene på vedleggene er som følger:

A. Til Lande, der tilhøre den univcrse lle Postfbrcning.
B. Lande, der enten tilhøre cller dclvis ere at betragte som tilhørende den universelle Postforening.
C.

l8

Til Lande udenfor

den universelle Postforenins.

Vi gjengir her et utsnitt av vedlegg A

A. Til Lande, der tilhøre den universelle Postforening:
i
4"

,

Or.

Glr.

pr. 50 €h

dortil pr. 5u Gr.
5

pl

Ør,:.

Azoriske Øer, Qa,nada Dlrd britisk ColnnrLirr, Yrur,'onver-(f. N,r'-llrrtttrvig. Nl S, otlrrrrtl ,,g l)rin,ls ll,lvards-Ød), -- Oarrariske Ørr., Foienetle Stater i l{ord-Amerika*'ir, Grækenland, \[rrl,ira. N"r'-l',,Lurllirrr(1. Ægyptcn rur:d Nrrbier og Sutlru
(Senuaar og Kordofan;:

lndtil 200 Gr. Vægt

å0
25
pr. l5 pr. l5
Glr. Or.

lndtil

100

:10 Olr.

5

I

l)

Gr.

Vægt

:

Ørc

pr. 50 Gr Over 200 Gr. Vægt Oy.:r I ()tr Gr. Vægt
dertil pr. a,0 Gr.:
Dr.50 (lrl
5 Øre
5 Øro.

6. Åden (iArabiru). Afrikas Yestkyst(RritiskrBesirld,'lsrt): Gnl,lkr't.rt. Seilcsåiltl'iPn. L:rgos,rg Sltrftrl,('oI,'*+1,

Ajudrr.
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I
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rl r:

rtiI
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pr. 50 Gr.
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Dobbelle

af

den manglcndo Franko.

lr,'l,rrrrrl, l,rtirl, tt,lr,.l,s irr{,tt Ur{tilllrirrg

deu Argcntiule lLepublik, Pris lltl Øru

Vi finner i

denne tabellen under pkt. 4 at porto var 25 Øre til USA og Canada for enkle brev inntil 15
gram. I tabellens pkt. 5 finner vi ellers et stort antall oversjøiske land og kolonicr der porto var 35 øre for
brev inntil 15 gram, herunder Mauritius og Ny Caledonien. Imidlertid finner vi ikke Madagaskar og

Australia.

I det neste vedlegget:

B. Lande, der enten tilhøre eller delvis ere at betragte som tilhørende den universelle Postforening.
kan vi gi eksempler på land i kategori B som følger:
China over Russland (20 øre)
Hong Kong (35 øre)
Andre steder i China, herunder Formosa (35 øre) sendt via England cller Frankrike
Kaschmir med Ladakh via Britisk India (35 øre)
Marocco (med unntak av Tanger og spanske Postanstalter på Vestkysten. (20 øre)
Persien a) over Svartehavet - Det Caspiske hav, via Bagdad eller
via andre land tilknyttet UPU. (20 øre). b) over den Persiske Gulf (35 øre)
Tripolis via italienske postetablissementer (20 øre)
Tunis untatt byen Tunis sendt via Frankrike. (20 øre)
Zanzlbar over Britisk India via Aden (35 øre)

Nedenfor er gitt en oversikt som er utarbeidet av Wilfred Wasenden, og er et konsentrat av portotakstene
giengitt i vedleggene A og B til Bilag til Circulaire no. 5/1879. Dette er ikke tidligere publiserl.
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KORTFATTET SAMMENDRAG AV DE VIKTIGSTE TAKSTER TIL LAND
TILKNYTTET UPU.
Gjeldende fra l.

April

1879.

Bet. brev inntil l5 g
Porto ansitt i øre
I2

Brevkort
Porto ansitt i øre

Trykksak inntil l5 g
Porto ansitt i øre

6

5

l2

6

5

20

l0

35

l5

l0

25

t0

5

20

t0

5

35

l5

l0

35

l5

l0

z0

l0

5

20

l0

5

Persien over den
Persiske Gulf

35

l5

l0

Trinolis os Tunis

20

l0

5

Zanzlbar

35

15

t0

Land/område
Sverise
Danmark
Land på Afrikas
nordkyst (spanske og
franske postanstalter),
Malta, Tyrkia, Russland
(europeiske og
asiatiske) samt de
øvrise Euroneiske land
Aden, Afrikas Vestkyst
(Britiske besittelser),
Gullkysten,
Sør Amerika, Jamaica,
Mexico,
Ostindien, Ceylon,
Japan, Straits
Settlement, Sumatra
samt øyene i Vest
Indien.
Azoriske øyer, Canada
m. Britisk Colombia
etc.. USA. Grekenland
os Esypt
China (Ourga, Kalgan,
Peking og Tien-Tsin)
fremsendt via Rusland
China øvrige områder
Inkl. Hong-Kong,
Macao, Shanghai og
Formosa
Kaschmir m. Ladakh
Marocco (unntatt
Tanger og spanske
poststeder på
Vestkysten sendt via
Frankrike)
Persien (via andre land
medlemmer av UPU)

20

I samme sirkulær, vedlegg C. Til Lande udenfor den universelle Postforening, finner vi porto til
mange eksotiske land. Jeg gjengir bare vedleggets første side der man bl.a. finner 56 øre for betalte
enkle brev til Australien under pkt. 4.

C. Til Lande
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Afrikas Vestkyst ser vi at pofio er 56 Øre til utskipningshavn, bortsett fra engelske
besittelser. I vedlegg A. finner vi at engelske kolonier i Vest Afrika som Sierra Leone har porto 35 øre.
Under pkt

l.

Nå er det interessant å slå opp i brevlisten i Norgeskatalogen 2010. (Denne listen er helt uunnværlig for
brevsamlere!)

Tar vi først for oss Australia, ser vi et registrerl brev i 1877 med 56 øres porto, helt i samsvar med
"utenfor-land" i vedlegg C. Lenger nedover i listen ser vi mange brev fra 1887-88 med henholdsvis 60,
120 og 180 øres porto. Dette er helt i samsvar med sitatet fra Norske Filatelistika ovenfor " Når det gjaldt
post til land som ikke sto tilsluttet postunionen . ...For å forenkle også postforsendelsen til disse land, ble
21

det med hjemmel

Ørepr.

l5

i Kgl. Res. Av 1919 1885 den

20110 s.h. bestemt at portoen

til disse land skulle

være 60

gram for brev.."

vi at enkle Australia brev hadde 35 øres porto i 1887-88. I Norske Filatelistika
står det at 60 øres porto til "utenforlandene" varte til 1892 da det ble bestemt at portoen for
brevforsendelser til land utenfor postunionen skulle beregnes som for andre land i postunionen... fra
1.7.1892;'Dette tyder på at Australia ble tilsluttet UPU fra 1887 og derfor ikke lenger porto var 60 øre.
Dessverre har jeg ikke kopi av et sirkulære som bekrefter dette. Australia-brev fra 1893, har i likhet med
de andre oversjøiske land porto 20 øre etter den generelle reduksjonen som kom i 1892.
Fra samme brevlisten ser

Når det gjelder brevet fra Brudvig 24.10. 1878 til South Australia i Hanstveits artikkel, ser
egen tabell fra postens sirkulær nr. I I 1876 nederst på side l6 at porto var 56 øre.

vi av hans

I ovenstående vedlegg C. er dette også portoen fra l. april 1879, og altså helt i overensstemmelse med
Norske Filatelistika på side 23:"Når det gjaldt post til land som ikke sto tilsluttet postunionen, gfaldt
fremdeles de gamle bestemmelser".

Hanstveit nevner i sin artikkel at det er mulig at manglende frimerke har vært en 7 skilling. Like
sannsynlig er det vel kanskje at det har vært en 25 øre som ville gitt 4 øre overfrankering. Dersom vi
studerer Norgeskatalogens brevliste ser vi for eksempel at porto på brev til Cuba jevnlig var 40 øre, eller
overfrankert med 5 øre.
ser i Norgeskatalogen at brevene til Madagaskar fra 1886-88 hadde porto 60 øre, (se eksemplarer
illustrert på side 13 og 14 i artikkelen i forrige nummer) og det passer igjen med innføringen av denne
porto l9l9 1885 til land utenfor U.P.U. I Yvert-katalogen finner vi at fransk protektorat over Madagascar
først kom fra 1895 og at landet ble fransk koloni fra 1896 som vel falt sammen med medlemsskap i

Vi

U.P.U.
Oslo Filatelistklubbs bibliotek har så vidt jeg vet kopier av postens sirkulærer fra 1870-årene og senere.
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