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I dette nummer:

Uvanlig Brev til Australia i 1905

redaktøren
Lederens hjørne
Dagsorden for årsmøtet i NPS

Noen finjer fra

I

min samling av korrespondanse mellom
Norge og Australia har jeg et brev som
kanskje ikke er så pent men som man i
hvert fall kan kalle uvanlig for ikke si
unikt. Brevet har vært svært bereist i en
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Uvanlig Brev til Australia
Den første posttjenesten i

Den første posttjenesten i Lørenskog
På tross av sin nærhet

2011

januar

i

Lorenskog

12

IIva giorde Thaulow på

til

Hovedstaden, var
Postvesenet ikke representert med sine tjenester
innenfor det som senere skulle bli Lørenskog
herred før i 1893. Landpostdenesten i Norge var
nøyaktig åtte år gammel da Lørenskog fikk sin
første offentlige posttjeneste i form av en

Breve fra Hamborg til
TYestbøe

-

Wigedahl. Hva er hva? 2l
I
{

ARSMØTE
Lørdag 2. April2011

landpostrute.
a

Les mer på side I2.

a

Årsmøte (Dagsorden s.4)
Tore Haga:

"Litt om søknad til og svarfra

.

Hva giorde Thaulow på Modum?

I

Les mer på side

Spontanauksjon

-

Ta med objekter for salg.

min helpostsamling har jeg tre brevkort,
"å,

undertegnet Thaulow, alle stemplet Heggen.

forsyningsnemda"

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

I6

Mat og drikke etter
tradisjonelt opplegg

Breve fra Hamborg

Vi skal se, hvordan breve fra
Hamborg til Frankrig ekstraordinært
har været sendt enten over
Amsterdam eller over Basel
(Schweiz) i stedet for over
Diisseldorf.
Les mer på side 18

Møteprogram

til Frankrig......
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Høsten 2011
Lørdag 17. september

20ll

Oddbjørn Salte:
"Posten som kom
Stavanger amt".

og gikk i

Lørdag 10. desember

20ll

Knut Aweng:
" Roald Amttndsens ferder"

fud*fLk*a,
Utkommer i 20ll med fire nummer
og sendes til medlemmene i NPS.

Ettertrykk tillatt hvis kilde oppgis.
Ansvarlig redaktør:
Bjørn Schøyen,
1005

Pb.l

Høybråten,

OsI-o

Tlf.: 90 L2 46 90
E-post: budstikka@posthistorisk.no

Norsk Posthistorisk Selskap
Adr: Postboks 4369, Nydalen
0402 OSLO, Bankgiro: 0540 0840395
Styret i NPS:
: Trond Schumacher
Holmendammen Terr. 22, 0773 OSLO

Leder

E-post: trond. schumacher@bio.uio.no
Nestleder:
Pcr Erik Knudscn
Ullern alle 123,0381 Oslo
E-post: per.erik.knudsen@getmail.no
Sekretcer:

Arvid Løhre,

Lurudveien 28 K,
2O2O SKEDSMOKORSET
E-post: arvid@online.no
Kasserer: Gunnar Melbøe
Betzy Kjeldsbergs vei 26 E, 0486 OSLO
E-post: gmelboee@online.no
Styremedlem: Henning J. Mathiassen
Revefaret 69, 3033 Drammen
E-post: henningj.mathiassen@ebnett.no
Varamedlemmer:
Øivind Rojahn Karlsen
Maries vei 12,3610 Kongsberg
E-post: oivindrk@online.no

Finn Leiang
Sigurds

vei21A,

1450 Nesoddtangen

E-post: fl eiang@online.no

..noen

linjer fra redaktøren....

Dct har i tidligere numre av "Budstikka" vært
skrcvet om hvor mye lcttere det er i dag å søkc
fram rclevant informasjon via Internett. Selv
fikk jeg en gledelig opplcvelse av dctte da jeg
cn kveld for nocn uker siden satt og kikket på
ct brcv jeg hadde skaffet meg. Brevct var scndt
fra den Australske staten Victoria i 1855, og
adressert til England. Brevet var påskrcvet "Pr.

Lightning",

og hadde både avscnder- og

mottakerstcmpel. Sidcn jcg ikke vet så mye
om skipstrafikkcn mcllom Australia og Europa
midt på 180O-tallct, og hellcr ikkc hadde noc
litteratur lett tilgjenglig, tenktc jeg at kanskjc
et rask søk på Google kunne være til hjclp. Jcg
la inn årstall, navn på skip samt avsendersted
(Melbourne) og mottakshavn (Liverpool) og
trykket søk.
For å gjørc en lang historie kort - I løpet av en
brøkdel av et sekund haddc jeg både historien
rundt skipet samt rutetabeller på pc'cn min.

Skipet var en "Clippcr" som blc satt inn i
posttrafikken da alle dampskip var overført til
Krim-halvøya i forbindelsen mcd krigen dcr.
Seilskipct forlot Mclbourne (Victoria)
morgenen ettcr avsenderdato, og ankom

Liverpool samme dag som dct

er

mottaksstemplet. Jcg hadde dermcd i løpet av
ffi minuttcr skaffet rclevant informasjon som
sammcn med kjcnnskap til portotakstene gav
mcg nok info til å montere en side.

i hodct når det
gjelder en posthistorisk nøtt du ikkc klarcr å
knekke - l"gg inn et søk på nett, og det cr ikke
umulig at pc'en raskt kan gi deg svar på det du
lurer på.
Mao. Sittcr du og klør deg

Så over

til

noe helt annet.

2. apr1l holder NPS sitt årsmøte, og det er
viktig at så mange som mulig av dere møter
opp, og bidrar den dagen. Så kom dcg opp av
stolen, kast deg på buss, tog, trikk eller fly og
støtt opp om Selskapets planer for kommende
år.

Avslutningsvis vil j"g også takkc allc
bidragsytere til dettc nummeret, og minncr allc
dere andrc på at vi er avhengige av bidrag store så vcl som små, for at vi skal ffi beholdc
det mangfoldige og varicrte tidsskriftet som vi
alle setter pris på!

Biørn

Lederens hjørne:
Når dette skrives, er det
lørdag 5. mars. VM på
ski er inne i sluttfasen. I
løpet av dagen har Norge
igjen tatt gull og sølv, og
nasjonen står på hodet.

Mer enn hundre tusen
mennesker har møtt fram
på universitetsplassen for
å hylle gulljenter og
gullgutter.
For oss som har levd en stund, og som for
lengst har gjort opp status for hvor vi var da
Oddvar Brå brakk staven, er det nye og mer
aktuelle spørsmål som preger nyhetsbildet:
Hvor var du da Therese rykket fra Marit

Bjørgen på tre-mila; eller, hvor var du da
Petter Northug gikk sidelengs over mål på
stafetten og "hånet" svenskene? Satt du
foran TV-skjermen eller bladde du i
samlingen? For egen del er svaret på det
siste spørsmålet enkelt: Jeg var der! Jeg sto
på oppløpet sammen med noen titalls tusener
av sportsinteresserte og kunne med selvsyn
konstatere at Northug "knuste" alle og
enhver i spurten. Nå som tidligere. Ikke bare
tok han seg tid til å hysje på publikum under
innspurten; Han stoppet også opp før mål og
ventet på Hellner, for deretter å gå sidelengs
over mål; 1.3 sekund før Hellner! [ dag sto
det å lese i svenske aviser at "Petter er en
gris"; I de norske avisene sto det at det i så
fall måtte være en "kjælegris". Trøsten til
svenskene må være at Petter ikke tok
piruetten over målstreken, slik Dæhlie i sin
tid gjorde. Til det var svensken for nær
under oppløpet, ifølge Petter.
Jeg vil ikke spå om hva som vil bli mest
husket i ettertid. Thereses gull, eller
stafettlagets gull. Men uansett er begge deler
allerede historiske øyeblikk, og som skapt
for den norske folkesjelen!
Men en ting som bekymrer meg: Hvor er de
filatelistiske, gullkantede objektene fra disse
seneste begivenhetene? Hvor er Marit,
Therese og Petter-frimerkene som ti tusener
av nordmenn ville ha kjøpt i et øyeblikk av
beruselse, dersom de fantes, klistret på
konvolutter og stemplet på selve dagen for
begivenhetene? Har disse enestående
mulighetene til å motivere flere nordmenn til

å

samle på frimerker og konvolutter gått
arrangØrer og ihuga samlere dønn forbi?
Helt siden Brå brakk staven har jeg hatt et
maksikort med ski og staver i samlingen (se
bilde). Kortet viser starten av et skirenn i
1930, anangert av Aker skikrets. Løperne er
i ferd med å melde seg på og har allerede fatt
på seg startnumre. Det gjennomgående
motivet på maksikortet er skistaver, - på
både bilde, frimerket (der er det kun
skistaver!), og på motivdato-stempelet (en
langrennsløper med staver). Mitt spørsmål i
all ettertid har vært: Hvordan kunne de som
lagde frimerket og kortet vite at det skulle

bli et slikt

voldsomt fokus på nettopp
i dagene som fulgte under ski-VM
1982? Var de synske? Kortet mitt er

skistaven

i

stemplet 23.2.1982. Det var kanskje ikke den
dagen Brå brakk staven, men snarere den
dagen han vant 15 kilometeren? I alle fall:
jeg satt på et legekontor på Oscarsborg
festning den dagen staven brakk. Brå-aktuelt
den gangen, men nå snart glemt. Uansett er
maksikortet mitt, om ikke et posthistorisk
objekt, et i alle fall historisk objekt.
Men før jeg slutter av; Jeg savner fortsatt de
gode objektene fra ski-VM 2011. Med Marit
og Therese og Petter og Eldar. Objekter som
en gang vil bli historiske, til glede for våre
frimerkesamlende etterkommere. Dersom de
finns; Er det noen som kan hjelpe?

Trond
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INNKALLING TIL
ÅnsmøTE r NoRSK
POSTHISTORISK SELSKAP
Lørdag2. aprll201I kl l3
Frimerketjenestens kantine, Schweigaards

gate33B-5etg.,Oslo.
SAKSLISTE:
l) 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) Rapporl fra Dr. Per Gelleins Minnefond.

4) Regnskap.
5) Fastsettelse av kontingent for 2012.
6) Budsjettforslag 201 l.
7)

Valg:

o
o
o
o
o
o

Leder (l år),
2 styremedlemmer (2 år),
2 varamedlemmer (l år),
Revisor (l år),
2 styremedlemrner i
Dr Per Gelleins minnefond
(i tillegg til leder av NPS)
(l år)
Valskomitd.

Dr. Per Gelleins Minnefond deler ut
penger til publikasjon av norsk
posthistorie, - også i 201 l.

Norsk

Posthistorisk
Selskap forvalter et

fond sorn har til
fon-nål å støtte
publikasjon av norsk
posthistorie.

Avkastningen

av

fondet skal utdeles

i

forbindelse
med
Norsk Posthistorisk
Selskaps årsmøter, i år
vil det si den 2. aprll
2011.

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.
Tildelinger fra Dr. Per Gelleins Minnefbnd
skal fortrinnsvis skje - "til publikas.jon av
crrtikler og skri/iet' som vedrører norsk
posthistorie, eller til
spesielle

.fbrskningsformål innen norsk posthislorie."
Dermed favner statuttene ganske vidt, og alle
søknader vil bli grundig vurdeft.
ORDIN,II RT ME DLEMSMØTE ETTE R

til Norsk Posthistorisk
Selskap, Postboks 4369 Nydalen,

ÅRsnnørpr

Send søknaden

Hovedpost er foredrag av Tore Haga: "Litt
om søknad til og svar fra fbrsyningsnemda".

0402 OSLO, eller direkte pr. e-post
fondsstyrets medlemmer:

Spontanauksjon, - ta med objekter for salg.

Trond Schumacher (fondsstyrets formann):

til

en av

trond. schumacher@bio. uio.no

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

Søknadsfrist: Innen 25. mars 2011.

ÅnsunIDING FoR NoRSK
POSTHISTORISK SELSKAP

2O1O

Styret i NPS har i 2010 (etter årsmøtet) bestått av
Trond Schumacher (leder), Per Erik Knudsen
(nestleder), Gunnar Melbøe (kasserer), Arvid
Løhre (sekretær), Henning J. Mathiasscn
(styremedlem) og Øivind Rojahn Karlsen og Finn
Leiang (varamedlemrner). Bjøm Schøycn har vært
rcdaktør av Budstikka.

MØTER
I 2010 er avholdt 4 medlemsmøIer, 4 styremøter,
og I åpent møte. Mellom styrcmøtenc holder styret
kontakten pr. e-post.

r

o
o

Medlemsmøte 6. februar 2010. Møtets
hovcdpost var'. "Svensk postcensw' under
andra vcirldskriget" ved Staffan Karlsson.
Årsmøte og medlemsmøte 17. april 2010.

Hovedpost på medlemsmøtet etter
årsmøtet var: " Postrew,en I 967 " ,
filmframvisning ved Arvid Løhre.
Medlemsmøte 18. scptembcr 2010. Møtets

hovedpost

.

o

var: "Militær

virksomhet på

Ringerike. Historikk og postale spor." ved
Øivind Rojahn Karlsen.
Åpent mØte 20. november 2010 i

Frcdrikstad i forbindelse med den
nasjonale utstillingen FREFIL 2010:
"Posthistorie /ra Hvaler" ved Arne Utne.

ØKONOMI
Selskapets økonomi er fortsatt solid og inntekter og

utgifter er nøye avmålt

i

forhold

til

selskapets

aktiviteter.

DR. PER GELLEINS MINNEFOND

Dr. Per Gelleins minnefond er opprettet ved cn
gave fra fru Laura Gellein den 17.11.1984 på kr
100.000. I forbindelse med årsmøtet i Norsk
Posthistorisk Selskap, 11.4.2010, ble det utdelt kr

13.500

fra Dr. Per Gelleins Minnefond

til

fire

prosjekter fordelt slik:
l) Harry Snarvold, kr 2.500 til en bokutgave av
samlingen: "Transatlantic Mail Sailings connected

with Norway".
2) Krigs- og Feltpostforcningcn (KFF) ved Bjørn

"Dc
Muggerud, kr 4.000 til en bok med tittel:
norske FN-styrkenes posthistoric" med Egil H.
Thomassen som forfatter.
3) Arne Eriksen og Audun Hanstveit, kr 3.000 til
post.
bokprosjektet: "Dar kjem dampen
Maritime spor etter postførsle i Indre Nordhordland
1860
1960".
4) Øivind Rojahn Karlsen i samarbcid med Bjørn
E. Bunæs, kr 4.000 til bokprosjektet: "Norske
Poststedcr og poststcmplcr fra A til Å".

- med

-

Møtct samlet mer enn 38 tilhørere.
Medlcmsmøte 18. desember 2010. Møtets
hovedpost var'. "Moderne posthistorie kan

"

ved Peerinteressant.
Christian Ånensen.
takker Halvor Fasting og hans medarbeidere for
v(ere svært

Vi
at Posten Norge og Frimerketjenesten velvilligst
stiller møtelokaler gratis til vår disposisjon.
MEDLEMMER

Ved årsskiftet hadde NPS 154 betalende
mcdlemmer, 5 innbudte og 6 æresmedlemmer.
Æresmcdlemmer er Harry Snarvold, Tore Gjelsvik,
Bjørrr Bunæs, Arne Thune-Larssen, Olga Ellis og

Ivar Sundsbø.

UTSTILLINGER OG
DOMMERAKTIVITETER
Medlemmer av NPS har deltatt og høstct heder og

i

2010 ved fire regionale 1Ålesund 2010,
og Frimerker i
Scntrum 2010), 6n nasjonal (Frefil 2010), dn

ære

Utstillings- og juryutvalget i Norsk
Filatelistforbund har avholdt dommerkurs under
Haldenfil 2010 og Frefil 2010 med svært god
deltagelse fra Selskapets medlemmcr.

BUDSTIKKA
Budstikka utkom med 4 numre i 2010, fordelt på 3
utgaver. Den siste utgaven var et dobbeltnummer.
Bjørn Schøyen har som vanlig gjorl 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 godt mottatt
av filatclister utcnfor Selskapet og tre av artiklene
ble valgr ur til "Filarelistisk fubok" i 2010.

HJEMMESIDEN
Det har væft 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 opplysningcr og temaer, og til å
holde interessen for posthistorie levende blant
medlemmene. Medlemsmøtene
hjemmesiden samt i Budstikka.

blir

annonsert nå

Sandnes 2010, Haldenfil 2010

nordisk (Nordia 2010, Borås) og tre internasjonale
(London 2010, Antverpia 2010 og Portugal 2010)
fri merke utsti

II

in ger.

takkcr alle som har bidratt i 2010, enten på
møtene, i Budstikka eller på hjemmesiden

Vi

"posthistorisk.no".

Medlemmer av NPS har bidratt som dommere
under Antverpia 2010, Nordia 2010 og Porlugal

2010, foruten ved alle regionale og nasjonale
utstillinscr.

Styret

i

NPS, 29..januar 201

I.

2010
Regnskap
46 202
1 500
8 000
1 498

Kontingenter

Donasjonsobjekter
Annonser Budstikka
Andre inntekter

2009

2010

Regnskap

Budsjett

46 597

48 000

I

Sum Inntekter

60 867

860
B 000
1 000
4 509
60 966

Medlemsmøter - bevertning, foredragsholdere
Budstikka - trykk og distribusjon
Utvikling/drift

18 267
31 377

19 501

22000

34 338

40 000

805

721

2223

2 000
5 000

52 672

6 883
61 443

69 000

8 195

-477

-7 000

Bankinnskudd
Fordringer

193 854
300

'188 618

Sum eiendeler

194 154

188 918

21 630

24 590
164 328

J

Renteinntekt

internettsider
Andre kostnader
Sum kostnader

Resultat

OO/

2011

Budsjett
46 000

000
B 000
1 000
4 000
62 000

Eiendeler

Gjeld og egenkapital
Forskudsbetalt kontingent
Egenkapital

172 524
194 154

Sum gjeld og egenkapital
Oslo,

31

300

188 918

.januar2011

Trond Schumacher (s)
formann

Per Erik Knudsen (s)
viseformann

Gunnar Melbøe (s)
kasserer

Arvid Løhre (s)

Henning J. Mathiassen (s)

sekretær

styremedlem

Dr. Per Gelleins Minnefond
Resultatregnskap
2754

3 605

13 500
10 746

12 000

Bankinnskudd/obligasjon
Sum eiendeler

133 445
133 445

144 191
144 191

Grunnkapital (uangripelig)

100 000
33 445

100 000

Fri kapital

Fondets egenkapital

't33

Renteinntekt
Utdelinger

Underskudd

I

395

Eiendeler

445

Oslo, 31 .januar2011
Trond Schumacher (s)

lvar Sundsbø (s)

Arvid Løhre (s)

44 191
144191

1 000

8 000
'1

000

4 000
60 000
20 000
36 000
1 000
3 000
60 000

rutinene for postbehandling og informasjon
om endringer kommer bare på postens

REFERAT FRA MEDLEMSMØTET
18. DESEMBER 2O1O
Åpning
18. desember viste seg kanskje å være litt i
for et julemøte i NPS. Været
var ikke det aller beste, og mange hadde nok
forpliktelser i forbindelse med den
tilstundende høytiden. Møtet den 12.
desember 2009 hadde vært vellykket med
hele 31 frammøtte, denne gangen var det
bare 2l medlemmer som hadde skrevet seg
inn i protokollen. Leder Trond Schumacher
tok ordet ca 73'.25, og uttrykte glede over de
som tross alt hadde kunnet ta seg tid til å
komme påmøtet.
Vår gode hjelper Tone Skimten hadde ikke
anledning til å komme, men styret tro til og
tok seg av servering og rydding. Gunnar var
først ute som ansvarlig for servering av
gløEg til medlemmene etter hvert som de
ankom.
seneste laget

inteme nett.
Foredraget munnet ut i et spørsmåI, - hva
gør v|? Burde NPS jobbe målrettet for å
sikre dokumentasjon av dagens rutiner og
regler slik at de blir tilgjengelige for
framtidens samlere, eller skal vi heller
fokusere på fortiden?
Det ble en debatt om dette. Hvem skal gjøre
det? Trond konstaterte at vi ikke driver
spesielt med dette, men at vi kunne ha litt
mer fokus på det. NPS har hatt sine gmpper,
hva med en arbeidsgruppe for moderne
posthistorie?
Møtet kom ikke til noen konklusjon, men
foredragsholderen ble behørig takket og
applaudert.

Trond refererte kort noen saker fra
styremøtet. Det virket som om Budstikka nr
Llz}Il snart var fylt opp, men det er alltid
behov for stoff.

Møtets hovedpost: "Moderne posthistorie
kan være svært interessant."

Dermed

gikk ordet til

Peer-Christian
Ånensen, som skulle ta for seg modeme
posthistorie. Og han startet med et lite tips:
Ny trykking av Harald 30 kr ville bli svært
sjelden å finne brukt med riktig singel
portosats, B-post 50-100 gram til verden for
øvrig, gjeldende fram til årsskiftet. Kanskje
noe i likhet med NK 896? Også ett av
bruksmerkene som kom 15. november, 8 kr
posthorn, ville bli litt uvanlig å finne riktig
brukt som B-post. De som ikke har tanke for
fi lateli foretrekker naturlig nok selvklebende
B-postmerker fra rull.

Deretter tok Peer-Christian for

Bjørn Muggenrd med gratulasjoner

Peer-Christian hadde nettopp rundet 50 år,

og Bjørn Muggerud hadde gleden av

overbringe

gratulasjoner

a

fra

Frimerketjenesten. Det fulgte med en gave,
det var personlige frimerker med bilde av
jubilanten. Kun ett eksemplar var stemplet
på selve dagen, den 15. desember.

seg

interessante kategorier i tur og orden. Han
fortalte også om problemene med å skaffe
seg oversikt over hva som blir produsert og
hvilke regler som til enhver tid var

Et eksempel på dette er
smartpostkonvolutter, som blir solgt av en
annen avdeling enn Frimerketjenesten. De
har åpenbart et helt annet forhold til samlere
og katalogutgiveres behov for å vite
utgivelsesdatoer og opplagstall. Mange av

Jra

Frimerketj enesten

gjeldende.

G av

en fra Fri

m

erket i en e s t en

Posthistorisk lapskaus
Matserveringen startet rett etter foredraget,
og Selskapets skål ble notert kl l4:35. Det
ble skålt for de 133 medlemmene som ikke
var til stede kl 74:40. og Posten ved
Frimerketjenesten ble beæret og takket kl
l4:47.

stiftelsesdatoen den I l. desember.
var det foretatt flere utnevnelser

innen klubbens

tradisjonelle
ordensvesen. En av dem som skulle
slås til ridder var ikke til stede da,
men han var til stede på vårt møte.
Dermed ble vår eminente redaktør.
som også gjør en gedigen innsats for
OFK, høytidlig utnevnt til ridder

"Bjørn Ølhund Schøyen" av "Det
Gyldne
Posthorn".
gratulasjoner!

Våre

Nye medlemmer
Arvid refererte de forslagene som allerede
var sirkulert gjennom Budstikka 3/4. Disse
blir tilskrevet etter ca 3 uker. Noen
ytterligere forslag var ikke innkommet.
Spontanauksjonen
Nes

t

let/ere rt serterer I ups ku tts

Medlemmenes 5-minutter
o Bjørn Muggerud reklamerte nok en
gang for den nye Norgeskatalogen
(2011), som en julegave til deg selv
eller andre, til spesialprisen kr 310.
Han hadde også med seg den nye
KFF-boka til Egil Thomassen til pris
kr 250.

Tore Berg takket for sist, med
henvisning til FREFIL. På
Forbundskontoret hadde det dukket
opp noen flere eksemplarer av det
systematiske registeret over NFT for
perioderr 1942-1991, og han hadde
med til de som var interessert.
Henning J. Mathiassen reklamerte for
Drafnia 2011, med påmeldingsfrist
15. januar. Samtidig er det også
landsmøte i NF, og det planlegges en
serie med korle foredrag. I den

anledning

vil Henning

komme

tilbake med fbrespørsler til enkelte
om de kan stille opp.
Arne Thune-Larsen stod for et unikt
innslag i historien til NPS, nemlig en
utnevnelse av en "Ridder av Det
Gyldne Posthorn". Bakgrunnen var
som følger. I forbindelse med Oslo
Filatelistklubbs julemøte, på selve

Motet hle uvsltrttet nretl en kort ,spontunutrksion

Det var bare 1l objekter innlevert til
auksjonen. Kanskje var potensielle
innleverere skremt av uttalelsen referert fia
forrige møtet: "Alt går så billig her"? Men
det gjorde det ikke nå.
På septernbennøtet solgte NPS to metall
"FRIMERKER" postskilt med 1987-logo for
henholdsvis kr 90 og kr 160. Referenten
antydet at de kanskje kom ett skilt til opp på
auksjonen den 18. desember, og sannelig
dukket det ikke opp to nye skilt! Denne gang
var det en kjøpesterk forbundspresident som
i tur og orden stakk av med begge til kr 200
pr stk etter en heftig budkamp. Beløpet går
uavkortet til Selskapet.
Ellers var det litt moderne posthistorie som
var leveft inn, en samling konteinerskilt gikk

fbr 50 kr og noen PiB-stempler fbr kr /u.
Men to innbundne eksemplarer AV
Norgcskatalogen fia henholdsvis 195 I og
1959 gikk fbr kr 30 pr stk som utrop.
Det hele var tidlig slutt,
lanet skritt nicrnterc.

kl

1.5:30. Jula var et

Ilc/brent:
Riclcler

Art'itl

Unif ormtr.; Løht'e.

til

de ti nest nyestc rnedlemnrene os
kor-nme med samme oppfbrdringen.

skrive

Møtets hovedpost: "Løst og fast om
Færøyenes posthistorie"
Denne gang var det vår nestleder, Per Erik
Knudsen, sonr skulle i ilden. Ref'erenten skal
ikke gi seg inn på å lage et representativr
sanrmendrag av tidcn ntellom kl 13:38 og
l5:03, nlen rned Per Eriks inngående
kjennskap og interessante fbrmidling ble det
ikke kjedelig.

REFERAT FRA MEDLEMSMøTET
29. JANUAR 201 1
Åpning
Trond Schumacher ønsket 26 medlemrler
vclkonrmen til møtet. kl 13:27. Av disse var
clet tre stykker sorn ntøtte for firrstc
-qang.
Det var Signrund Brøtnan fia Svene, som har
viert niedleni et par år nå, samt de helt ferske
nredlerlmene Olav Dyresen, Oslo og Anre
Korshavn, Gjøvik. Alle ble beliørig
presenteft ntcd sinc interesseonrråder og hilst
rned applaus.

Frir.nerkehandler og mecllem av NPS, Bjarne
Klykkcn, haclde tatt nted seg noen av sine
brevkasser, og det var f'lcre som dukket ncd i
dissc på ivrig jakt.
E tr kt

Nytt fra styret og andre saker
Trond refererte kort fia styremøtet. Neste
møte er sortr kjent årsrnøtet 2. april, og
sakspapirer kommer i Budstikka nr llll.
lløstens møter er planlagt 17. septcmber og
10. desember, nted vanlig forbehold onl
godkjenning.
Så tok han opp tråden fia juleniøtet, om NpS
skulle jobbe rnålrettet fbr å sikre
dokumentasjon av moderne posthistorie. Er

det noen som ønsker å bli med i

en

arbeidsgruppe tbr modeme posthistorie?
I'oredragsholder og initiativtaker PcerChristian var ikke til stede, og det var ingen
umiddelbar respons. Selskapet bør kanskje
ikke legge saken død av den grunnen'?
Forsøket med å skrive til de ti nyeste
Iredlemmenc og be om en artikkel eller
eventue-lt et bidrag til "månedens brev" på
vår hjcmmeside, har gitt respons. Nå
kornnte-r styret til å følge opp dette med å

r

rt

ns kttlt.s t'i k tt a.s t I etlt,

r

Færøyene var norsk fram til 1814, men ble
ikke nied oss inn i unionen rned Sverige. Det
var et otflsielt dansk anrt fra I 816. Det e r
mange aspekter rned å san-rle et så litc
område. Brev til Færøyene er en helt naturlis
del av en posthistorisk sarnling, også brev til

agenter i Storbritannia soltl rnå være
viderebefbrdret til firma på Færoyenc.
Danske fiimerker n-red Færøy-sternpler er et
annet samleoniråde. Rett etter at Færøyene
fikk egne frimerker i 1975. fia slutten av
1970-tallet og ridlig 80-rall, var fiimerker en
svær't viktig eksportartikkel fbr dern. Vi fikk
videre en anbef-alirig av kataloger og en
gjennomgang av den litteratllrell sont finnes.
Og flere interessante poeng og historier.
Per Erik liar skrevet en artikkel orn litt av det
lran snakket oln: S.lopo.st- "S/.1rls " pu
Frcrøvena. Der er også litteratllren listet opp.
Arrikkelcn var skrevet fbr Buclstikka. rlen

etter ønske fia

moderne gebyr, se Aune
(1997) side 210.)

dobbeltarbeidende
rederktør ble dcn trykkct i INFO,
mecl I ems i nfonnasj on fra Oslo Filatelistklubb
nr 3/20 I 0.
den

&

Aune

Per Kindem repliserle mcd

et

eksenipel på at et brcv senclt til NPS
på lederens adresse ble ikke lcvert
mcn scndt i retur av Posten.

Ref-erentens kommenterr: IIelt
korrekt av Posten. hvis det skulle til
(

Trond og gialdt NPS kunne det stått
NPS c/o Trond Schunracher. NPS har
registrerl kun dn off-isicll postadressc,
nemlig postboksaclressen. )
Også på dettc møtet reklaniefte Bjønr
Muggerud fbr Norgeskatalogen 201I
til spesialprisen kr 310. Det var også
fbrtsatt rnulig å få kjøpt KFF-boka
"De norske FN-styrkenes historic" av
Egil Thomassen til pris kr 250.
Tu k

k t i I lit t'ad rtr g.t lt o I tl a t'e n

Spontanauksjonen
Auksjonen begynte lin f-ør klokka l6:00.
Noen valgte å gå på det tidspunktct. mcn det
var ca 19 stk igjen. Trond var son-l vanlig
auksjonarius og Øivind R. Karlsen var

Posthistorisk lapskaus
Matservcringen startet umiddelbart etter
fbredraget, og Selskapcts skål ble notert kl
15:16. Det ble skålt fbr de 134 medlemrnene
sorn ikke var til stede kl 15:22, og Posten
ved Frirnerketjenesten flkk sin takk kl l5:29.

medhjelper.

Medlemmenes 5-minutter
o I Ienriing J. Mathiassen reklamefie
nok cn gan-r1 for utstillingen Drafnia

l, og oppfbrdret folket onl å
sjekke hjernmesiden til utstilHngen

201

fbr å få rned scg oppdateringer og
endringer. Påmeldingsfiisten 15.
januar var endret, og det var ennå

o

ikke fbr sent å rnclde seg på.
Samme kunne vise fiam en moderne
kuriositet, Posten krevde 100 kr
ekstra på grunn av at det var brukt

f'eil

X,ltrttter kutttp otrt .stentlteltrtat'ker

Auksjoneri og mØtct ble avslr,rttet ca 16:27.
Da gjenstod utlevcring av auksjonsobjekter,

postnummer på

cn pakke.
kor-nmentar: I Postens

oppgjør og opprydding.

(Referentens
prisliste 1. septernbcr 2010 står det
på side 15: "Ettcrsending crv pukker
til privute " kr | 00, ontf atter

Snrurtpost esket',
cgenentbullert

og

A

Not'gespukke
Servicepakke.

Men det er ikke

lt

t'e, refbrett

t.

Husk årsmøtet i
Norsk Posthistorisk Selskap

Ontfhtter ogsri cttersentiing i Norge
61,,, pultker lil privute.fi'u utlunclet. Det
cr mecl andre ord kunden sor-n har
ansvar fbr å skrive riktig adresse og
oostr-rLrmmcr.

rv i d Lo

Lørdag 02. april20ll
kI.13.00

et

t0

!

Uvanlig Brev til Australia i 1905
Av Finn Bjørke
I min samling av korrespondansc mellom Norgc og Australia har jeg ct brev som kanskje ikkc er så pcnt,
rlen som man i hvcrt fall kan kalle uvanlig for ikkc si unikt. Brcvet har vært svæft bcrcist i en pcriode på
ovcr 9 måneder. Referer til for- og bakside av brevct.

Brcvet begynner som

ct

vanlig cnkelt brev

stcmplet PORSGRLTND 7 VII 05 med 2xl0 øre
posthom adresseft til en "Her Capt Condnup(?)
Barg Earls Court clo Norwegian Consul

Semaphorc Australia". Avsendcrcn

er

det

vanskeligere å tydc, likeledes noen av stemplene.
Sjøfolk er ikke alltid lctt å få tak i så det ble en

omstendelig reisc for dette brevet. Etter litt
forstørrelse og en noe utfordrende undersøkelse
har jcg kommet fram til følgendc reiserute:

r) På veien fra Norgc til Australia har brevet blitt transitt sternplet i Shanghai bådc med SHANGHAI
14 AU 05 (også på kinesisk) og SHANGHAI C AU l5 05 B.P.(O?). Derettcr har det vært innorn
HONG KONG 9 AM 20 AU 05 før det er ankommet Adclaide hvor det er avstcmplet GPO
(General Post Office) ADELAIDE SA (South Australia) OC 2 05 og endelig SEMAPHORE OC 2
05. Begge er vanskelige å sc.
2) Det blc ikkc lcnge i Scmaphore og ble snart omadressert til Newcastle i statcn New South Wales.
På veicn dit er dct transitt stcmplct SYDNEY OCT 4 1905. Et annet stempcl også med datoen
OC 4 1905 cr litt vanskclig å tyde, mcn antagelig cr det NEWCASTLE da både tall og bokstaver
ligner på det andrc Newcastlc stcrnplet. Avstanden mellom disse byenc cr bare ca 170 km så dct
er ikke utcnkclig at de kan være stemplct på samme dag som det også ble vcd avreise.
3) Antar vi at det ankom Newcastle OC 4 1905 har dct vært der inntil det igjen cr stemplet
NEWCASTLE OC l0 1905. Dette Newcastle stcmplet er mcrc tydelig. Fra Newcastle har det så
blitt viderescndt til Mauritius. På veien dit cr det iglen blitt transitt maskin stemplet SYDNEY
OCT l0 7 PM 1905, MANILA NOV 9 9.30 AM 5 og MANILA. PL NOV l0 9 AM 5 (på
framsiden) samt SNGAPORE 9.15 AM NO 20 1905. I Mauritius er det stemplct MAURITIUS
DE 30 5.
4) Siden brevct fortsatt ikke nådde vår kaptcin ble det sent tilbake til Sydney hvor det er
maskinstemplct SYDNEY FEB l(2?) 1906 og handstemplet SYDNEY FE l3 3.45 PM 06.
5'r Fra Sydney har det så endelig blitt sent til Sør-Afrika hvor det er ankommet CAPE TOWN 8.30
AM MR 2a 06 @å framsiden) og ALFRED DOCKS CAPE TOWN 9.30 MR 24 06.
6) Her har det blitt liggende ca I mnd inntil det igjen er stemplet ALFRED DOCKS CAPE TOWN
11.30 AP 23 06 (på framsiden) og endelig CAPE TOWN 12.30 PM AP 23 06. Her slutter den
lange ferdcn og forhåpcntligvis mottok kapteincn sitt brev til slutt.
Jeg må si at post historie var mere intercssant
og utfordrende for 100 år siden.

Hvordan brevet

så endte opp på

en

frimcrkeauksjon her i landet for en 10-15 år
sidcn cr vanskeligcrc å forklarc. Noen av
lescme har kanskjc cid cller har kjennskap til
noc vcd brevet så hvis det finncs ytterligerc
opplysninger om kaptcinen, Barg Earls Couft,
(beggc lyder Britisk), deres tilknytning til
Norgc, eller andrc opplysninger om stcmpler,
ruter, osv så cr jeg takkncmlig for
tilbakcmelding om dctte. Kanskje noen ikke er
enig mcd min tolkning ovenfor ellcr vil komme
mcd ytterligcrc forklaringcr.

Den første posttjenesten i
Lørenskog
av Arvid Løhre

Lyst ut på kirkebakken

Dct var 2. pinsedag, mandag 22. nai lgg3.

Lørcnskog kommunc liggcr rett øst for Oslo, og i
dag cr dct en samrncnhcngende tcttbcbyggclsc
og ikkc noc merkbart skillc når man kommcr fra
Ellingsrud i Oslo og over til Vispcrud eller Rasta
i Lørcnskog. Dcn nordligc og mest tettbebygdc
dclen av kommunen ligger ved trasccn til den
tidligcrc Norsk Hovcdjernbanc, skogen i sør
utgjør cn del av Oslo Østmark. Opprinnelig var
kommuncn en del av det garnlc herrcdet

"

Skedsmo.

Overtagelse

På tross av sin nærhct

til

Utenfor Lørcnskog kirke samlet folket seg etrer
gudstjcncsten dcnnc maidagen. Dct skullc leses
en kunngjøring fra postmestercn i Kristiania,

Christian Schcel. Dct var lcnsmanncn i
Skedsmo, Hans Olaf Magnussen, som haddc
ansvaret for at dct ble gjort. Men i følge en
påskrift overlot han oppgaven til M. Larsen. Slik
lød kunngjøringen:

Der

tit Anbud pqct
I
Juli
./ra
.fbrstkomntende ctJ 3

op/brdre.s herved

Gonge ugentlig gaaende Landpo.stbtrcl.fizr Stt.ørnmen.s pctstcrtrhieri om

Hovcdstadcn, var

Postvescnet ikke reprcscntert med sinc tjencster

Befotzlring

inncnfor dct som scnere skulle bli Løienskog
hcrrcd før i 1893. Landposttjcnesten i Norgc var
nøyaktig åtte år gammel da Lørcnskog fikk sin

Stalsberghugen, Hommers Skole, Bjørnholt og

første offcntligc posttjencstc i fonn

av

Bakkentd til Losbv ntetl Retur om Fin.stacl,
Røikocrs, R()srud, SkaarerØdegqqrclen og
Haneborg til Strømmens Postqobneri.
Anbuclene tneo i betalt Brev indsende,s til
undertegnede Postkontor. inden l. .juni cl. A. og
maa lvde pau et bestemt Beløb pr. Aar.
Det vilde være ønskeligt, om Anbtderne t,ilcle
vedtage paa Forlangende at ftrngere ntoc{
uJoranclret Gocltgjørel.;e i et noget lcengere

cn

landpostrutc.

Tidsntm, /. E"r. 3 Aar.
I'{ee nne

vil

re

Op I1,s n i n ge r.

o

m La n c{p o.s t b cls p I i gt e r.
u

erholc{es ved Henvendelse til Strøtnmens
Postqahneri."
Dcn sarnme kr-rnngjøringen hadde blitt lcst dagcn
i forvcien, l. pinsedag, ved Skedsrno kirke.

Lørenskog kirke. Postkort ./i.a Carl Nonnonn,
Hantqr, I922.
Porto/i"i Sag uttestert av /bgden i Nedre Romerike,
,Ioltannes DitleJ Fiirst. IIun hadde clette embetet fi.ct
B..juni 1858, og holdr til på Brånås gårrl i Skedsno.
Brevet er brakt til poståpneriet på Skrimstad, der clet

Landposttjencsten
På 1800-tallet var dct vanlig på landet at posten
kom til poståpncriene. Der blc dcn liggende til
adrcssatene kom og hentet den. Nocn stedcr
sørget hcrredsstyrct for henting og distribusjon
av postcn ved at de betalte et bud. Andrc steder
sørget poståpneren for å få scndt posten til
avsidcsliggende grendcr mcd Icilighetsbud.

ble stentplet SKEDSMO l3/2 t865. postcioneren
hudde bipost/øring metl he.st og vostt til F,r,,gru

.f

ernhanestcrsjon. Frq Frogner hle bret'et y,icleresenclt

nted togpo.tt

til

Strønnten .jernbanestcr.s.jon og

poståpneri hvor clet ble liggencle til etvhenting. Det
lunte.s ikke poståpneri i Lørenskog. Det er et
interessont brevomslag ./brdi /bgd Fiir.st hor bnrkt
ontsluget ay, et bret, han./ikk noen cluger tidl igere./i.a

Christiania.

t2

Forsendelser indJbres i en Kontrabog, hvore.fier
Regnskab cflcegges til Postanstcrlten e/ier hver
tilendebragt Tur."
Med landpostbudet kom også avisene i fast

lcvering til bygda. Landpostbudet tok opp
bcstilling på aviser som ble sendt i postcn, og
slike meldingcr gikk porlofritt. Når det gjaldt
ankommet verdipost inkluderl rekommanderte
brev, var det i førstc omgang meldesedlene som
ble brakt ut av landpostbudct. Adressaten måtte
gi personlig fullmakt til landpostbudet før han
eventuelt kunne ta med slike ut i ruta fra
poståpneriet der han hcntet posten. "Saadenne
Fuldmogter kunne enten vcere almindelige,
giceldende en Gang for ctlle, eller specielle,
gjceldende kun en bestemt enkelt Forsendelse."

STKijRI
Landpostbud på ski. PostkortJra Postnnseet.

De tre førstc offisiclle landpostrutene i Norgc ble
startet 1. juli 1885 i Akcr herred, med utgang fra

Kristiania postkontor. Og dermed rundet
landposttjenesten 125 år i 2010. Den ble forl
populær, og Stortinget satset på den slik at antall
landpostrutcr i Norge passerte 1000 i 1908.
Lørenskog hører til Romcrike, og de to førstc
rutene i dette distriktet kom etter seks år, 1. juli
1891. Den ene av disse rutcnc gikk fra Kløften
poståpneri til Gjerdrum, den andre ruta var i Nes
på strekningcn Seterstøen-Hoel.

r-tilDP0stgu0
Jubileumspostkort ./ra I })-års.jubileet. Kortet er
stemplet på utgivelsesdagen av landpostbud
Bnnhild Knudsen i Gjerdnrm. Bokstqvene "LP"

i

avtrykket viser

at det er et

stempel

til

et

landoostbud.

Brevpost, aviser og verdipost
"Instrux m. v. for
Landpostbud.

gir oss et
innblikk i de
1885.",

arbeidsoppgavene et

landpostbud

hadde

Private og offentlige postkasser
Ruta skulle ikke ha for mange og for lange
avstikkere, og landpostbudet måtte ofte agitere
for at folk skulle sette opp private postkasser.
Instruksen fra 1885 sa dette: "Landpostbudene
maa ikke ljerne sig lcengere fra sin Rute end for
hvert enkelt Bud fastsat. Derimod kunne betalte
Postsager, som ere bestemte til Personer, der bo
i længere AJstand fra Veien, afleveres i dertil
bestemte, ved Veien anbragte Brevkas,ser eller
paa Forlangende cfleveres til paalidelige, ved
Veien bosatte Folk, der moatte være villige til at

3nftur

n. b. lot

l3onbDoftbub.

dcn gang, og hvilke

posttjenester

dc

kunne tilby. Det var
først og fremst

brevpost

det

snakk

var

ofl,

"almindelige

Den Jbrs te instruk.s .fbr

Postsager".

landpostbud.

besørge Postsagerne bragte

Adressaterne

ihænde."

Brev til og fra personer og virksomheter i ruta,
men også lokalbrev. Hvis han fikk med scg et
brev som ikke var forhåndsbctalt til noen i ruta,
måtte han kreve opp porto'. "De Landpostbudene
fra de faste Postanstalter overleverede ubetolte

Landpostbudet tok også med seg innlevert post.
Og hvis det blc satt opp offentlige postkasser i

ruta. var det han som hadde ansvaret for å
tømme disse og ta med også denne posten
tilbake til poståpneriet.
13

Det var han som blc antatt som bcfordrer i den
nyopprettedc landpostrutcn i Lørcnskogcn, og
godtgjørelscn han fikk var 300 kr pr år.
Ruta fikk nr 395 i dc offisicllc listcnc, og dcn
korte beskrivelsen var at dcn gikk fra
"Strømmens Postaabneri om forskjellige Stecler
til Losbv og tilbage". Martin Nilsen Nygaard blc
dermed han dcn førstc som r"rtføfte posttjencstcr i
Lørcnskog. Tre ganger ukentlig fra l.juli 1893,
sommcr som vinter. traskct han runden med

Utstyr og hjclpcmidlcr
Ettcr hvert som landposttjcnestcn blc utbygd,
fikk tjenestcn i økendc grad preg av å værc et
ambulcrendc postkontor. I følgc instmksen fra
1901 skulle landpostbudet ha: Skuldcrveskc,
mappc til oppbcvaring av frimerkcr, verdibrev
og liknendc, pofiobok, kvitteringsbok for
utlevcrt banko (vcrdibrev og rekommandcfte
brev), kvittcringsbok for innlevcfi banko,
kassasjonsblyant, porlotakst, avisfoftegnclse,
blankctter til avisrckvisisjoner og signalpipc med

postveska.

snor. Dct var med andre ord ffrer enn nok å bærc
rundt på. I dc rutenc der dct var ønskct kunne

landpostbudcnc

få

til

utlevcrt vcktredskap

fastscttc portocn, og "lifcprescrver"
tilfcllc overfall!

e

til forsvar i

Lørenskog stdsjon og.første poståpneri. Postkot'tet

er bntkt

Til

i l9ll.

ven.stre

IJtgitt ctt'G.8. (eid ov lVan'esen).

på veggen nnt sporet kan nton

noe som trolig
i

steclet

en

oppslagstavle (uthengskasse) .fiu postrcsenet og et
.firkantet postskilt i støpjern.

Signalpipe ./br lundposthucl. Det vor ogsat

nttrlig ir ./å utlevert posthorn

skintte

er en rød postkosse,

.lbr

clenne.

Noc av dcttc

vcr kanskje cn

Anbudct var beregnct på at han skullc bruke
beina, hvis han brukte hest rnåttc han bctale dc
ekstra utgiftcne dct måtte mcdførc av cgen

nænlerc
forklaring. Kassasjonsblyant var cn blåblyant
kre

som blant annet blc brukt

til å

annullcre

frimerkcr på r"rstemplct brcvpost. Det ble ncvnt
spcsiclt i instmksen at frimcrkene på lokalbrcv

skullc kasscrcs, "-postseger, som

be.forcrt'es

Jra et sted i ntten til

lomme.

Landpostbudct var pålagt å utførc tjencstcn
personlig, mcd mindrc han var syk cller hadde
tillatclse fra postmestercn til å anvcnde
stedforlredcr i cn kort og begrensct periode.
Enkeltc landpostbud overlot noen ganger ruta til
sinc cgne bam, men dct var selvsagt ikke lov til
å la ruta bli bctjent av mindrcårige.
I instrukscn fra 1901 het dct: "Skulde sygdom
eller qndre tvingencle omstcencligheder hindre
landpostbuc{et i ctt ud/'øre sin tjeneste, maa han
snorest mulig derorn underrette vedkommencle
postmester eller postaabner, Jbr at clenne kan
sørge Jbr en paalidelig steclfbrtræcler."
Etter nestcn to og ct halvt år som landpostbud
ble Marlin syk, midt i julctrafikkcn. Lcgc blc
tilkalt, men livet stod ikke til å reddc. Han døde
22. desembcr 1895, 62 fu gammcl, av akutt
bronkitt.
Dermed måttc ruta lyses ut på nytt, og Thorkild

alene

et qndet uden at

s e re n o ge n pos t cut.s t a I t, orde nt I ig kc,s s ere s -"
Signalpipc var cn fløyte soln landpostbudet
kunne brukc til å varsle om at han korn. I stcdet
for fløytc kunnc han få utlevcrt posthorn.
"Lifcprcservcr" ble utlevcrt fra postmestercn i
Kristiania, og var en større cller mindre batong,
ct slagvåpen. Det var faktisk også rnulighet til å
få utlevcfi skytevåpen. Det cr kjent at
landpostbudet i den første mta i Gjerdrum hadde
tjencstercvolvcr, og ct av landpostbudcne i
Hurdal haddc ct våpcn som ble inndratt så scnt

p os

som

.

i

1934.

Landpostbudcne i Lørenskog
En av de som fikk kjennskap til kunngjøringen
fra Postvcscnct på kirkebakkcn i pinsen i I 893
var 60 år garnle Martin Nilsen Nygaard, fra
Nygård under Stalsbcrg i Skcdsmo.

Olscn Hammer fikk anbudet til

sarrunc
kr året, fra 15. fcbruar 1896.
fra 15. februar 1899, fikk han

godtgjørelsc, 300

Etter tre år,

forhøyet godtgjørclsen

l4

til 400 kr årct. I

følge

posttjencstcn i Lørcnskogen
kirkcbakken i pinsen i 1893.

bygdcboka gikk han med postcn i mange år. Han
blc scncrc kommunckasserer nocn år og kasscrcr
i Lørcnskog sparcbank i 33 år. Han var født i
1860 og dødc

i

Foss, Olav (1960) Løt'enskog. Gårclshistot'ien.
Lørenskog kommunc, Oslo / Lørcnskog.
Haavelmo, Halvor (red.X i 929) Skedsnto. Bvgdens
historie. Bind 1. Skedsmo Herredstyrc, Skcdsmo.
Johannessen, Finn Erhard (1997) Allticl underveis.
Postverkets historie gjennom 350 år. Bind I: 16471920. Elanders forlag, Oslo.
Løhre, Arvid ( 1992) Post og postJblk i Gjerdnm.
Bygdas posthistorie. Egct forlag, Blystadlia /

Fastc poststedcr

Det

første faste
i Lørenskog

poststedet

ble opprettct

Lørenskog,

dct

poståpneriet het Robsntd.
Dette qvtn,kket er satt cty
.\tentpelgt'dt'orc'rt

i

1903.

i

god ticl lbr åpningen r

i

1904: "Frcr
1904

januar

I

un

i

derh

o I d e.s

.fb I ge

n

cle nv e

postaabnerier': - Robsntd
p aa j e rn b an e s t oppe s t e de t
ctf samme nlt,tt i Skedsmo

Gjerdrum.

Riksarkivet: S-1 343 Samferdselsdcpartementet, 2.
postadministrasjonskontor B. Serie: Fi Poststeder.
brevhus, postruter m.v., 1839-1935. L00 I I
Landpostbud I 885-l 9 I l. (Landpostbudprotokollen.

herred, Akershus emt,
Kristianiq postdistrikt."
(Cirkulærc, Poststyrel sen
1903:50, I

l.

side 80)

dcscmber.)

Statsarkivet i Oslo: AS- I 0572lOslo
hovedpostko ntor.

I 904.

Dct cr cn kuriositet at landets størstc og

A n b t r tl p a

Kristiania Postkontor,
mest

lllai

a P o s t b eJ o r c{r i n g.
1893. (Ukjent plassering)

www.arkivverket.no: Skannede kirkcbøker,

modcrnc postterminal, Østlandstcrminalcn, i dag
bcfinncr seg på Robsrud. Men poståpneriet på
Robsrud jembanestoppested bcholdt ikke dcttc
navnet lcngc. Da Lørcnskog for litt over 100 år
siden blc cgct hened, blc det et ønskc om at dct
også skulle værc ct poststed mcd dettc navnet.
Melding om dettc stod i Poststyrclsens Cirkulærc
13.

Akershus, Skedsmo/Lørcnskog: 1883-l 901
Klokkerbok. døde 1895/96.
www.maihaugen.no : Postmuseet,
Poststcdsdatabasen.

Deler av dcnne artikkclcn er tidligcre publisert i
"Skytilen. Medlemsblad for Romerikc Historiclag" nr
312010 (Landposttjcncsten i Norge 125 år) og nr
412010 (Den første posttjenesten i Løre nskog)

april 1909: "Fra I mai 1909 vil postaapncriet
bli benævnt Lørenskog."

Robs rucl

Annonse

Den transatlantiske posten
til og fra Norge på 180O-tallet
Det er forlsatt igjen
noen få cksemplarer

av Harry Snarvolds
bok som omhandlcr

den

transatlantiskc
til og fra

posten

Et brev.lro et kommunalt kontor postlagt direkte
på toget. Del var komnunal virksonhet på
Fjellhamar, og /br clet ble poståpnet'i der i 1919
vtr togposten på lokaltoget nrct'ntere entl
L ø r e n.s ko

på

Kilder:

1950.

Det Jbrste poststentpelet

ble lyst

Norgc på

1800-

tallct.

g p o s t cip n e r i

Boken er innbundet
med hard rygg, og er
på 100 sidcr i farger.
Den koster 450 kr.
pluss frakt 150 kr,
og kan bestillcs
direkte fra
forfatteren:

I en pcriode på litt over fcm år, 1985-1991, var
dct helc scks postkontorer i virksomhet i
Lørenskog kommunc, for etter 1945 blc
poststedcnc opprettct i tur og ordcn: 1-ellhamar

(1. februar 1949), Nordbyhagen (16. desember
1960), Skårer (1. juli 1968), Finstadjordct
(16. scptember l98l) og Rasta (2. desembcr

Harry Snarvold, Encliden 1l,433 64 Savcdalen,
Svcriec

l e8s).

Hva som senere hendtc, er en annen historic.
Mcn dct helc starlet ncsten som i ct cventvr. da
t5

koncspondanse med utlandet og ellers bruktc dct
han hadde for hånden.
Bcggc kortcne fra 1883 - et BK 12 II (fig.3.)

Hva giorde Thaulow på Modum?
av Tore Haga

I min helpostsamling

har

jcg tre

brcvkorl,

undcftcgnet Thaulow, alle stcrnplet Hcggen.
Øyvind Rojahn Karlsen fortellcr i "Månedens
brcv" for mars 2009 at poststedet fikk dette
navnct i 1875 (cndret fra Heggen i Modum), og
at dct fikk nytt navn Vikcrsund 1.4.1884. Dc tre
kortcnc er datcrt 9 .9 .79, 5.4.83 og 20. I I .83
Dessvere er poststemplene slått så slomsete at
datocn på dc to siste cr uleselig, og Thaulow
skrev som en gris og haddc nocn mcrkclige 8tall, slik at datcringen av de sammc to kortenc i
bcste fall cr tvilsom. Heldigvis haddc mottakcr i
det enc tilfellct folk mcd eod håndskrift, slik at

1.,
\\
./ v'
-,.-,

, i-

.

LFig.3.

årstallet cr klart.

og ct BK 18 (uviss undcrtypc) (fig.a ) - er til
Herr S.H. Lundh & Co. i Kristiania. D.v.s. jcg
tolkcr det som S.H. (Thaulow skrev som sagt
som cn gris), da jeg har flerc kort til sammc,
men fra avscnderc mcd adskillie bedrc
håndskrift.

w./Y';-- u, ,r.t"-

Fig.l.

Dct første kortet (Fig.l.)er BK 6 Il og er
til en Herr A.C. Olsen (er usikkcr på C)

adresscrt

i

Drammen, og Thaulow bestillcr "Harpix" og
"Binderemmer" (fig.2.). Dcssuten bcr han en

Fig.4.

tjenestc, nemlig at Olscn skal "kjøbe mig l0
Brevkort å 0,10 - saq skul De have Tak."

I dct første av Thaulows kort (fig.5) hetcr det:
"Jeg tillader mig crt spØrge Dem om man
hos Dem kan .fon Lesjdfors
Jerntrqadliner og om De har [?] 1600
Fod qlrnindelig Traad til en ktugbone.
Svar udbedes pr. omgaoende. Hjulet er'
dessvcerre ikke kommen endnu."
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L.e. u

Fig.2.
Hvem Olsen var, vet jeg ikke, muligens var dctte
en fargehandlcr e.l. Hvorfor brukte Thaulow nå
et l0 øres kort - visstc han ikke at inncnlands
porto var scnket fra l0 øre til 5 øre drøyt 2 år

nZfu$^*'l\)'1

- og l-rvorfor bestiltc han flerc slike?
Nåja, kanskl-c han hadde bctydelig
tidligere

Fig.5.

l6

,5

r1)V^r- :t*^

Dct ser altså ut til at det har vært kontakt mellom
Thaulow og Lundh allercde før dette, og i
novcmber skriver Thaulow (fig.6): "Jeg beder
Dem sende mig l0 Meter 6" Hamperem."
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Hittil ukjent stempel fra
Bosviken poståpneri er funnet

I følgc Norgcskatalogens
oversikt ovcr 2ringsstemplene er
stempclet fra Bosviken
poståpneri i Flatangcr
kommune i
NordTrøndelag oppført som

Theanw

ukjent.
Jeg kan meddelc at jeg har
funnct et Nk 53 stemplet

{r**g

BOSVIKEN 2I VII94
Fig.6.

S.H. Lundh

Hans Ludvig Olsen
(Namsos Frimerkeklubb)

& Co. var et

velrenommert
maskinforetak i Kristiania, hvor dc holdt til i
Schwcigaards gate. Stiftcren av foretaket var
Sverrer Hakon Harald Olaf Lundh (1830-1921)

som ifølgc Store Norske Leksikon var
fremstående borgcr av Kristiania. En vei

på

Bygdøy er oppkalt ettcr ham.
Lesjofors AB er i dag en fabrikk i Filipstad i
Sverige, og dc er særlig kjent for sine fiærer.
Det cr nærliggende å anta at de Jerntraadliner

som Thaulow ctterspurte, kom fra

Husk å bidra med stoff
til selskapets hjemmeside!
vi å ha en levende

hjemmeside

som forteller verden hva vi holder på
med. så finn fram et brev eller annet stoff
som du synes er artig.

Skriv noen linjer om det, og send det

Vi ses efter sommaren på Heden!

GOTHEX

samme

""*

fabrikk eller cn forløper til denne.
Hvem var så Thaulow, og hva gjordc han på
Modum? Min første tanke var at det kunne være
den kjente maleren Frits Thauloq som faktisk
hadde tilhold på Modum høsten 1883, men han
skrev trolig adskillig pencre. Det må nok drcic
scg om hans onkel Heinrich Arnold Thaulow
(1808-1894), som var lege på Modum fra 1839
bl.a. ved Blaafarveværkct - og grunnlegger av
Modum Bad (før dettc haddc han vært lege i
Sandefiord og grunnlagt Sandef ord Bad). Dctte
og mer til fremgår av Store Norske Leksikon.
Og nå forstår vi hvorfor Thaulow skrev som cn
grisl

Ønsker

Vålkommen!

cn

til

henning.j.mathiassen@eb nett.n o

t

#'

,201'l

Nationell frimårksutstållnin g

6ppettider:
Fredagen den 2 sept. 11.00-18.00
Officiell invigning 12.00
Liirdagen den 3 sept. 10.00-17.00
Siindagen den 4 sept. 10.00-15.00
\,

Aktiviteter dagligen, handlare,
tåvlin gssamlingaro inbj udna samlingar,
Posten, Sfu, frimårkcn, vykort, litteratur,
utstållningsståmplar, visningar, caf6,
miitesplats.
Bra kommunikationer, nåra parkcring och
invid Avenyn!
Information på www.sff.nu eller skicka
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Selma, fcir katalog till Gunnar Dahlstrand, Stora
Bj<im 25, 415 16 Gdteborg
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Breve fra Hamborg til Frankrig,
som ikke er sendt den normale
vej over Diisseldorf 1794-1800

Brcve til selvc Frankrig sendes ,,franco Bascl",
hvorfra brevene gik ind i Frankrig via Genevc

trf Erling Berger

forretningsforbindelscr
for vidcre bcfordring.

Breve

Vi

til

skal sc, hvordan breve fra Hamborg

til

Alsacc og Belgien må sendes til
i Frankrig eller i Basel

Harry Snarvold viser på side I I i sin bog
,,Norwegian Unpaid Letters to France 17001875" ct megct tidligt brev med ,,fr.Basel",

Frankrig ekstraordinæfi har værct
sendt enten over Amstcrdam eller ovcr
Basel (Schwciz) i stedet for over
Diisseldorf. Jcg har fire svenske - og trc
danskc cirkulærer, som belyscr dcnnc
trafik.

jul.1794. På den næste
der et lignende brev fra

nemlig fra Trondheim

side

i

bogen

er

26

28.Nov. 1794
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Figur 2. Købcnhavn 18.Aug.1795 til Bordeaux

i Frankrig sendt,,Franco Basel". Stemplet
DALLEMAGNE er brugt i Strasbourg, og det

Figur I viser de tre aktuelle post-ruter til
Frankrig. De to østligstc rutcr blev redet af den

er

ganske logisk, når man ser geografien i
Figurl. Brevet tilhører Ole Steen Jacobsen.

tyske rigspost, Thum og Taxis.

i sin bog om ,,Stemplerne
DALLEMAGNE, HAMBOURG &
Børge Lundh viser

Dansk posthistorisk Selskab viser nu på sin
hjcmmeside ct ccntralt, dansk 1800-cirkulære. Et
nyttigt 1798-cirkulære kan findes i ,,Fogtman's

Rescripter...", som kan findes

via

HAMBURG" trc breve, som er gået ,,Franco
Basel": 11.10.1794 og 18.3.1795 og 11.4.1795,

samme

men ingen af dem er gået ovcr Strasbourg

selskabs link-samling

Krigshandlingerne var helt slut juni 1795,
hvor fæstningen i Luxemborg faldt; men i
praksis sluttedc dc allerede ijanuar. Se note I

Det må bemærkcs, at de problemcr for Posten
syd for Hamborg, som omtales i de svenske
cirkulærcr, også må have ramt brevcne fra
Danmark og Norgc; men, som vi skal se, så
handlcdc de to postvæsner ikke altid på sammc

Svensk cirkulære fi 19.Maj 1795 Siden
d.l l.Maj bliver postcn til Frankrig og Bclgicn

mådc.

igen sendt ovcr Di.isseldorf.

Selvom brevene skulle være frankeredc til
[til en højcre porto] bliver de alligevel
sendt over Diisseldorf, fordi postcn i så
tilfældc vil nå frem otte dage tidligere.

Svensk cirkulære af 25.Sept. 1794, som cr
udsendt på grund af krigshandlinger i Belgien.
Sc note I bagest i arliklen.

Basel

l8

l

,

I

I

t:,.

Amstcrdam", hvilkct cr valgt, fordi postcn til
Amstcrdam afgik sarnrnc da-9, r.ncdcns der skullc
vcntcs på afgangen via Diisscldorf indtil frcdag.
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Figur 3. Købcnhavn S.Dcc.1795 til Bordeaux

Frankrig, sendt,,Franco Bascl",

r

sclvorn

cirkulærct af l.Dec.l795 sagdc, at det ikkc var
påkrævct længcre. En altcrnativ rutc er antydct
mcd ordct umst (amstcrdam), mcn dct er slcttct
igen. Dct danske postvæscn ignorcrcr altså ikkc
afscndcrcns ønskc orn at scndc ovcr Bascl.
Ankomstcn var d.5.Jan.1796. Brcvct tilhør'cr Olc

Figur 5. Hamborg liedag d.30.Scp.1796 til

Bordcaux i

Stecn Jacobscn

havdc rnåske i forvcjcn ct ie rinde på dct
hamborgskc postkontor for Arnstcrdam (Dct
sencrc Stadtpost). Paris stcrnpledc rncd
D'HOLLANDE sidcn 1795

Svcnsk cirkulære af 3l.Juli 1795 Breve scndt
over Diisscldorf vil blivc forsinkct på gmnd af
krigs-urolighcder. Dc skal dcrfor scndcs ovcr
Amstcrdam. [Jcg kan ikkc rigtigt sc, at dcr var'
krigshandlingcr eftcr juni 17951
Svensk cirkulærc

af 22.Okt.

Dansk cirkulærc 27. Okt.l798. Bclgicn og dc
tyskc landc på Rhincns venstrc brcd cr crobrct af
Frankrig. Brcvc til dissc onl'ådcr skal frar-rkcrcs

1795 Breve til
Diisseldorf
ufrankerct cftcr Hamborg. Skullc dcr alligevcl
værc krigs-handlingcr på Rhincns højrc brcd

Frankrig skal

anbcfalcs

nu

scndcs

via

vcjcn ovcr Holland,

Frankrig, scndt,,Franco

Amstcrdarn", På dcnnc dag var dcr afgang bådc
via Amstcrdam og Diisscldorf. Afsendcrcn

til

Dtisseldorf rncd 4 LSk fra Harnborg af.
Angåcndc dissc brcve står dct dc danskc
afscndcrc frit at frankcre til Amstcrdam, hvorvcd
brevcnc oven i købct vil nå hurligcrc frem, hvis

franco

Amsterdarn.

Dansk cirkulære l. Dcc. 1795 Brcvene til
Frankrig, Spanien og Portugal når sikrest frcm
gcnncm Dct hollandskc Postkontor i Harnborg,

dc ankommcr

til Harnborg

om tirsdagen.

Dcnnc rneddclclsc faldcr

fint i tråd mcd. at
i 1798 blev forvist

Rigspostcn (Thum und Taxis)

som scndcr dcm Franco Amsterdam. Lnidlcrtid
modtagcr Dct kcjserligc Riges Postamt brcvcnc
til Frankrig ufrankcrct og brcvene til Spanien og

fra fransk besat ornrådc, nemlig fra Maascik (i
Bclgicn) til Dtisscldorf (på Rhincns højrc bred)

Portugal Franco Antwcrpen, så frankering til
Bascl ikkc længere cr nødvcndig.

Dansk cirkulærc 4.Mar. 1800 [Brcvc

fra

-

og

Danmark ankomrncr
fredag morgcn]

til

Hamborg tirsdag

Da dct Kongl. Rigs obcr Postamt i Harnborg har
bekiendtgiorl at dcr fremdelcs hvcr Onsdag fra
Frankrig ankommcr og igien dcrfra afgaacr cn
trcdje Post, saa vordcr de Kongl. Post Contoircr

hervcd

i

Hcnhold

til

Gencral

Postarntcts

Circulairc Skrivelscr af l. Decbr. 1195 og 27.
Octbr 1798, og til vidcre Bekicndtgiørclse for dc
Korcsponderendc, tilkiendcgivc at i følge hcraf
bortfaldcl de Aarsagcr der hidtil, liar giorl dct
raadcligt, at ladc dc til Frankrig, Spanicn og
Portugal, bestcrntc Brcvc gaae ovcr Amsterdam.

Figur 4. Hamborg tirsdag d.2.Fcb.l796 til
Bordcaux i Frankris.
scndt ..Franco
l9

Til slut skal vi sc, at dcr allcrcde i 1753 var tvivl.
om rnan skLrllc scndc over Arnsterdarn

Dcnnc Circulairc Ordrc maattc cftcr at dcn paa
cthvcrt Post Contoir cr afskrcvct og saaclant
paaskrcvet i-qicn hcrtil fra det sidste Post Contoir
indsendcs.
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Figur 8. Købcnhavn lørdag d.6.Okt.l753 til
Frankrig. Brcvet cr frankcret til Arnstcrdaur
mcd l l Lybskc Skilling, mcn dct cr ændrct til
Franco Hamborg, hvortil brcvet ankorn på cn
tirsdag. Sternplet HAMBOURG cr sat i Paris
(Anvcndt sidcn 175 l)

FoB

Figur 6. Uddrag af cn l80l-tabel over
postcrncs algang fia Hamborg. Vi scr, at dcr
om onsdagcn er cn afgang mcd cn ridcnde post
fra ,,Dcn kcjserligc Rigspost", altså Thr-un og
Taxis, til Diisseldorf og vidcre til Frankrie.

Tak til Gordon Hughmark for dc firc svenske
cirkulærcr. til Ole Stccn Jacobscn for lån af to
brcvc og cirkulærct fi'a l. Dcc.1795 og til de folk

fra DPHS, sorrl har lagt

rnangc nyttigc

oplysningcr ind på hjcn-rmesidcn.

Note l. I eftcråret 1792 stod dct revolutionærc
Frankrig over fbr Prcussen og Østrig. Dc trucdc
mcd straf for forulempclscn af den franskc
konge. Frankrig rykkedc op i Bclgicn og
Luxembour-q, som bcgge hørte til Østrig. mcn i
foråret 1193 blcv Frankrig slåct tilbagc fra

Arztr/f

Bclgicn.

1

Holland, Dct tyskc Rigc og syv andrc statcr
erklærcdc ligclcdes krig rnod Frankri-e, rncu i
cftcrårct 1793 havdc Frankrig alligcvcl
mcdgang, og vcd rnidtcn af 1794 var hclc

e \r{rrtrr

Bclgicn erobrct. Dc

trc storc flodcr,

sorn

bcskyttcde Holland, frøs til i vintcrcn 1191195,
og snart var Holland erobrct. Kligshandlingcrnc
i ornrådct ophørte i januar 1795, dog modstod
fæstningen i Luxemborg bclcjringcn indtil 6juni
1795. Frankrig var herrncd trængt frem til
Rhincn. Preussen trækker sig ud af kligcn, og dct
aftales, at dct nordligc Europa skal værc neutralt.

Figur 7. Hamborg frcdag d.25.Ju1.1800 til
Frankrig. Vi ser cn forscndelsc ad dcn normalc
rute til Frankrig. Stcmplct HAMBURG cr sat i
Det thurn og taxiskc Kontor i Hamborg. Anvcndt

siden I 783

20

Westbøe

- Wigedahl. Hva er hva?

av Oddbjøm Salte, Klepp

Dct cr tydelig at vanskelighetcnc med å holdc i gang en regelmcssig
postrutc var storc påstrckningen mcllom Bergen og Stavanger. Det
har nok væfi en form for postgang på strckningen fraomkring 1650,
men cn regelmcssig gjennomgåcnde postgang har nok vært svært
utfordrcnde og vanskclig. Så sent som i desember 1796 meldes det
om en forsinkclsc på helc 89 timcr mellomStavanger og Jelsa. Dcttc
er en forsinkelse på ovcr tre og et halvt døgn! l)
Foged på Jærcn, Nicolai Lorentz Preuss skriver i et brev datcr131.
oktobcr 1710 orn postgangen mcllom Stavanger og Christianssand
hvor han i detalj omtaler dc rnellomliggendc postgårdene. På slutten
av dcttc brevet som er på hclc l0sider har han cn notis om dcn
mangelfullc postgangen rncllomStavangcr og Bergen.2)

i april 1720:
"..., at Posten mellem denne B)' og Stavanger for omtrent 30 aat'
siden blev,hæy,et -Jbrcli clen i cle Tider var til liden eller ingen Forclel
Postmcster Dam i Bergen rneddelcr

Jbr Postkassen. Det berettes dog

crt e{enne Post var bleven gjenoptaget
1716, da .fientltlige Tropper havde okhperet den
ordincere Possege for Posten .fi'a Bergen til Christianiq over
Ringerike ". 3)

nogle Uger

i

Amtmann dc Finc skrivcr
t745:

l. I Postgårdene i

i

Stavangcr Amptes udførligc bcskrivelse i

".. utli R),eJblche Fogderie, er ej nogen Post Vej, eller Post Gaard,
saasont Posten der ej huver, eller lnr haJi .sin gang i nogens minde,
uden een føye tiid i sidste Krig, da Østlandene crf' Fienden var
Ry../t'lke 1652

indringet, jmiellertiid blev cler i Fogderiet een SøePost ordineret
imellent Bergen og Stavanger, sonl derefter strax blev ophævet." 4)

Jens Sc'hanche cr vel dcn pcrson som har bctydd mcst forutviklingcn

og utformingcn av det Norskc Postvescn. Han ble født i l7l7 på
Karstenøy i NordTrøndclag. Hans kløkt og analytiske evner gav
avgjørcnde resultatcr og løftet postskyssen ut av ei hengcmyr av
sendrcktighet og misnøye. Han la ut på en reisc langs dc norskc
postruter og lyttct tålmodig til hva postbøndcne hadde å si og notertc
dcttc ned. Da han reistc fra Bcrgen og sØrovcr til Stavangcr i 1753
hadde lran ingcn stopp på vcicn "cla her ingen postjbrsel er." 5)
Dct cr først på slutten av 1700-tallet at det ser ut til å ha kommet
gang cn regelmessig postrute mellom dc tove stlandsbycne. Selv

i

i

1774

var postgangen mcllom Bergen og Stavanger urcgclmessig i form av
til dcls store forsinkclscr. Fra Bcrgcn til Stavangcr ble vcilcngdcn
bcregnct til omkring 18 Miil og skulle derfor tilbakclegges på 36 timer
- håpløst! Da postgangen mcllom Stavanger og Bergen omsider kom i
gang igjen i siste halvdcl av 1700 tallet blc dct utpekt nye postgårder i
Ryfylkc. Ruta ble lagt lcnger inn i fiordcnc for å unngå dc verste åpnc
fiordkryssingenc. Nå var det mulig åholde en nocnlunde stabil rutc
hele årct uten dc dramatiske forsinkelsenc som kom høst og vinter. I
periodcn 1792-1796 er følgende gårder listet opp i ruten fra Ølen og
sØrover: Heggen, Strund, Rosseidet, Jelsø, Norclre Knudsvig,
Sundunger, Hovcle og Østboe på Hunclvåg.
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I. 2 Postgårder

i Rvfi'lke 1790

Gårdcn Strand sorn ligger på østsidcn av Sandeidct var lørste postgård
etter Heggcn. Rasmus Jakobsen var her oppsittcr og postbonde
.

Han haddc to av sine sønner sorn postkarlc, Poul og Rasmus
Rasmusscn og i tillegg Olc Larsen Skibevaag fra Nerstrand. Fra
Strand førcs postcn i båt til Rosseidct hvor postbonden Niels
Gudrnundscn haddc ansvar for å føre postskreppa over land til Kalvig
og videre i båt til poståpncriet
på Jælsa. Sønncn Olc Nielsen og Hadlc Johanncscn Finvig var
postkarle på Rosscidet. Poståpncr på Jælsa var Sogneprcst Meycr. Fra
Jælsa føres posten i båt til postgårdcn Nordre Knudsvig som også cr
sorcnskrivcrgård og derfra til Sandangcr på Randøy.
Fra Sandangcr føres posten til Hovde på Fogn og
vidcre tll Østbø på Hundvåg som var siste postgård før Stavanger. I
følgc Bemrm var postgangen mcllom Stavanger og Bcrgcn fremdeles
ujcvn og utilfredsstillendc i 1809. Inne i Sandcid og Vikcdal scr det ut
til å ha vært cn del forandringer på hvem som fikk føre posten.
I. 3 Su ncle itl./j orclen
Westbøc på Sandeidct cr poståpncri i 1796 med obcrstløytnant Bernhard von Krogh sorn poståpncr og
han fikk også overtattpostskyssen som postbonden på Strand hadde ansvaret for. I rnai 1800 står
bckrcftclsen på at Strand nedlcgges som postgård og skyssplikten overførcs til Wcstbøe. Den godcste
Obcrstløytnant Bcrnhard von Krogh fikk det som han ville, sikkert rncd god hjelp av sorenskrivercn sorn
i 1796 var bosatt på Sandcidet og Fogdcn som var bosatt på Sandsgaard i Nærstrand. 6)

Wcstbøc ser ut til å være ct privat opprcttet poståpncri godkjent av
Gcneralpostamtct i 1796 i følge rapporlering for postgangen både til
postmcstcren i Bergcn og til postmcsteren i Stavanger.Underlig nok blir
poståpncriet konsekvcnt omtalt som Westbøe i Etne av postmcsteren i
Bcrgcn, mens det cr korckt omtalt som Wcstbøe på Sandcidct av
postmcstercn i Stavangcr. I cn portotabell fi'a 1816 står dct riktig nok
Vestbøc i Etnc som poståpncri mcllom Skoncvig og Jelsa. Poståpncrict cr
dcssutcn ncvnt i forbindclse mcd utstcdclse av nye scgl ved regentskifte i
1808. 7) Når det gjcldcr avstander mcllom postgårdcne som er oppgitt i
hovcdpostmten, så rnå dettc nødvcndigvis dreie seg om Westbøe på
Sandeidct. Noc annet passer ikke mcd de oppgitte avstandcr. Wcstbøe blir
dcssutcn også omtalt som Vestbø i Vikcdal.
Fra 1800 til 181 I cr diktcrprestcn Jens Zetlitz sogneplcst i
Vikedal og han får posten sin brakt over {orden fra Westbøe. Dct cr flcrc
forhold som tydcr på at dctte faktisk cr tilfelle, for bror til poståpncrcn på
Westbøc bor i Vikedal og cr en nær venn og i familie mcd diktcrprestcn
Jcns Zetlitz. Jens Zctlitz mistct sin kjærc Elisa i barscl like ettcr at han kom
til Vikcdal og året ettcr giftet han scg inn iKrogh familcn. I l8lI reiscr
han fra Vikcdal til ct nvtt kall i Kvitcseid i Tclemark. Han er ikkc ncvnt
som Poståpncr.
16. februar 1807 dør oberstløytnant von Krogh og oppsittcrnc på Westbøc

blir antatt som postbøndcr og får tildclt 3 postkarle til å førc posten. Prost
Knudscn i Jelsa blir pålagt å overta den poståpncrfunksjonen som von
Krogh utfør1c og hentc ut post som skal til Vikedal og omliggendc steder
fra "klaffcn".8) Det er ikke noc som tyder på at sogncprestcn i Vikcdal blc
I. 4 Postgårder i Rtl.vlke 1805
ansatt som poståpncr. Jeg kan hellcr ikke finne andre i Vikedal som ble
poståpncr på dcn tidcn.
Det cr tydclig at dct å værc postbondc har hatt cn viss status i Ryfylkc og kanskje også andrc stedcr for
dcn dcl, men hvikc gårdcr som haddc postskysscn i Ryfylkc har variert. Jclsa er dct førstc av dc
offisiellc poståpncrienc i Ryfylkc og blc opprcttct i følge offisielle notater før 1714.
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Det er klart sagt fi'a Gcncralpostamtet at de ønsket offentlige tjcncstcrncnn som poståpnere og i dcnne
kategorien finner vi sogneprcstcn, lensmannen, sorenskriver og offiserer. Vi scr da også at de offentligc
poståpncricnc oftc ligger til en prestegård eller en lcnsmannsgård. Sandeidet fikk tidlig cn sentral
posisjon i postruten mellom Stavanger og Bcrgcn der det ligger nær opp til amtsgrcnscn, men det ble
ikke opprettet offcntlig poståpneri på Sandeid før i 1870. Postgårdenc Westbøe ogØstbøe på Sandcidct
har begge fungert som poståpnerier før 1850, men tydeligvis ikkc som offisielt oppretede poståpnerier.
Her er det en del usikkerhet om Westbøe som antydct ovenfor. Det var amtmannen i Stavanger amt som
cttcr samråd med postmesteren i Stavanger ansatte poståpncren på Westbøe. Sognepresten i Vikcdal har
kanskje også vær1 poståpner uten at jeg klarcr å påvise dette og Vigedal står nevnt i portotakstene fra
1833.

Her har vi ct litc problem da det ser ut til at det cr konsekvent
mangler i arkivene etter at vi blc "svensk" i 1814. Jeg kan ikt<c
finne postale dokumenter i Amtmannsarkivet fra tiden l8l4 til
$ra €tctongrr til E*gen"
1835 i Statsarkivene i Stavanger og i Kristiansand. Ved
tlbgoon frl 6touongrr torlbog .it. t 2 IXilDq
forespørscl til statsarkivet i Bergen fikk jeg beskjcd om at denne
dclcn av arkivet var gått tapt i brann. I Norges Offentlige
Brevposter av august 1838 finner vi rute 68: Som vi scr var posten
1l
t2
til s,lfet
, {tigr}ol
2l
7I
her bcrcgnet til 60 timer underveis fra Bergcn til Stavanger. Til
, 6lonoig 101 30
sammenlikning var det beregnet 47 timer på ruten Stavangcr r SoolfFrbtl rfl
a2
Christianssand som var 25 5/8 mil. Transporten av postsekken
, Sngre I 301 60
gjennom postrutene i Stavanger Amt var utfordrende. Det var alt
annet enn enkelt å holde de oppsattc tider for ankomst til
L 5 Rutetabell 1838 Stavanger - Bergen
poststasjonene. Vær og føreforhold var utfordrendeog spesielt var
dct problematisk å holde tidsfristene i Ryfylkebasenget.
Det var stadig rapporter om forsinkelser hele året og med trusler om bøter og straff for sen ankomst til
neste poststasjon var det en stadig utfordring for postføreren. Vinterstid var det spesielt illc og da oppsto
også dc stØrste forsinkeisene. Konsekvensen av dette var at det ble skiftet relativt hyppig på postførcrc.
Det ble jevnlig utlyst anbud på transporlstrekningcne

No. 68 (73y.

.

"Den Kongelige l{orske Regjerings
Finants -, Handels - og Told-Departernent.
Deportementet approberer den aJ'Amtet hertil ved Skrivelse cf I I te d.m indsendte og med Jacob
Jacobsen Østbøe paa Sandeidet i Ryfilke cfsluttede Kontract om Postens Befordring i Tidsnmmet
.fra I ste October cl. A. til I ste October nceste Aar, fra Østbøe paa Sandeidet til Jelsøe og den
nordgaaende Post fra Jelsøe til Østbøe og videre til Eide i Bergen Stift, meddeles tjenstlig. Om denne
foromstaltning bedes Postbønderne pua Østbøe, Holmen, Roseid, Kalvig og Jelsøe underrettes.
Christicmio den 26 Oc'tober 1837 " 9)

Postbønder og Postkarle i Folketellingen 1801:
Postkarl
5l
Jelsøe

Svend Olsen
Lars Biømsen

Postkarl
Postkarl
Postkarl
Postbonde
SiovatRasmussen Postbonde

ZJ

Ole Biømsen
Bjørn Nielsen
Biørn Larsen

22
26

48
38

Henrich Jensen Postkarl
Torbiøm Andersen Postbondc
Niels Andersen Postkarl
Hans Larsen
Postbonde
Jon Valentinsen Postfører i

26
22
26
JI

Søelæsd 2I

Jelsøe
Jelsøe

Bandeberg

Knudsvig, Nordre
Hovda
Hovda
Hovda
Hovda
Hovda
Nising i Vats
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