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I dette nummer:
General Postal Union

Noen linjer fra redaktøren
Lederens hjørne

- Universal Postal Union

Minneord

for Bjørn

Forfatteren har inntil noen ffi

Bokanmeldelse

år siden samlet Norge til
Utlandet opp til GPU 1875.
Mange samlere med meg
syntes at det dermed var

Brev

slutt med

)

5.

Om salg og avstempling av

til

at

Om salg og avstempling av Norges første frimerke ved
poståpneriene i Finnmark

Våpen - ble tatt i bruk. Dette skjedde
også i Finmark.

i 1972

De eldste poststedene i

Les mer på side 6.

l. januar 1855 ble det innfør1
enhetsporlo i Norge samtidig som
Norges første frimerke - 4 Skilling

J
4

Jamaica

Finnmark. Del

portosatser.

Fra

-t

General Postal Llnion Universal Postal Union

interessante

konvensjoner
med clearing m.m.,
og satte dermed punktum der. Jes har senere kommet fram
dette var en feil.

tif

Bunæs

2

Norges første frimerke ved
poståpneriene i Finnmark

Litt omkring

9

Postmuseets

stempelkort
Følgebrev av blankett nr. 73

22
23

Møteprogram
Høsten 2011

Lørdag 10. desember 20ll
Knut Arveng'. "Roald Amundsens
./brder".
Spontanauksjon

Møtene holdes kl. 13.00
i PFTs lokaler,
Schweigaardsgt. 33 B, Oslo.

Les mer på side 9.

Mat og drikke etter
tradisjonelt opplegg

Litt omkring Postmuseets stempelkort
For tiden pågår det skanning av
Postmuseets gamle stempelkort, og

bildene legges ut søkbare ptt
primusweb.no i regi av Maihaugen.
Med min førstehånds kunnskap om
dette arkivet, vil jeg geme komme
med noen kommentarer os

"Bergen Hundre"
Åpent møte i
Norsk Posthistorisk Selskap
Den 15.10.201I K|.13.00
i Turnhallen på Slettebakken, Bergen

opplysninger.
Les mer på side 22.

Foredrag: "Poslens sirkttlærer pa nett"
ved statsarkivar Yngve Nedrebø.

tsffi
Utkommer i 201 I med fire nummer,
og sendes til medlemmene i NPS

Ettertrykk tillatt hvis kilde oppgis
Ansvarlig redaktør:
Bjøm Schøyen,

Pb.l

Høybråten,

l00s osl-o
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,

ott:

OSLO
E-post: trond. schumacher@bio.uio.no

Nestleder: Øivind Rojahn Karlsen
Maries vei 12,361 0 Kongsberg
E-post: oivindrk@online.no
Sekretcer:

Arvid Løhre.

Lurudveien 28 K.
2O2O SKEDSMOKORSET
E-post: arvid@onl ine.no
Kasserer : Gunnar Melbøe

Betzy Kjeldsbergs vei 26 E, 0486 O.9LO
E-post: gmelboee@online.no
Stvremedlem og webredaktør :
Henning J. Mathiassen
Revefaret 69, 3033 Drammen
E-post: henning j.mathiassen@ebnett.no
Varamedlemmer:

Finn Leiang
Sigurds vei

2l A,

1450 Nesoddtangen

E-post: fleiang@online.no

Arne Thune-Larsen
Melumveien 7 , 07 5l Oslo
E-post: amel @getmail.no

..noen

linjer fra redaktøren....

Auksjoner er gØy - noe undertegnede ble
minnet på under siste møte i NPS. Etter en
relativ frisk budgivning endte redaktøren opp
med et eksemplar av "Norsk Luftpost 19201937" av Justus Anderssen. Dette var
riktignok et uvanlig signert eksemplar, men
den store gleden kom først da jeg kom hjem,
og fikk lest meg gjennom boken. Den ble

utgitt i 1938, og var en systematisk
gjennorngang av
sirkulærer og
samtidsskildringer av pionertiden i norsk

luftpost. Det har i årene etter denne utgivelsen
kommet mange bøker som berører temaet
norsk luftpost, rlen det som virkelig
overrasket meg var at denne boken inneholdt
opplysninger som jeg ikke har sett i den senere
litteraturen. Hva vil jeg så rned dette - jo minne dere på at det fortsatt finnes rnye viktig
informasjon gjemt og ofte glernt i den første
generasjonen av posthistorisk litteratur.

Som dere sikkert skjønner så er jeg nå inne i
en samlerfase hvor mye fokus er knyttet opp
mot luftpost. I denne fbrbindelse besøkte jeg
nylig Starnpex i London hvor 100 års jubileet
for den f-ørste offisielle luftpost i Storbritannia
ble feiret. Her fikk jeg gleden av å møte flere
medlemrner av selskapet, og det er spesielt
morsomt å nevne at to av disse; Harry
Snarvold (æresrnedlern) og Eigil Trondsen
oppnådde stor gullmedalje under den nasjonale
utstillingen som pågikk samtidig - ikke for
luftpost, men for posthistoriske samlinger som
tok for seg forsendelser som hadde tatt
sjøveien over Atlanteren. Noen av disse
brevene kan dere også studere i Hary's
artikkel i dette nummeret.

Når det gjelder et eventuelt nummer 4. i 2011.
så avhenger dette av dere. Jeg lover å redigere
numrneret ferdig, men trenger sårt stoff å fylle
det med. Det er drøye 2 måneder til jul, og
dere vet nå hva som må gjøres for at vi også i
år kan glede oss med "Budstikka" i rornjulen!
Bjørn

Lederens hjørne:

Minneord for Bjørn E. Bunæs

Vårt

æresmedlem, Bjørn
Bunæs, døde 21. juli, 87 år
gammel. En nestor i Norsk

posthistorie, og

en

og alltid
hjelpende venn, som
inspirerende

generØst delte sine store
kunnskaper med oss andre,
er ikke lenser blant oss.
Vi erklærer fred over hans minne.

I ser ut til å bli året med de mange utgivelser
av nye posthistoriske bøker. Det er først og
fremst posthistorien vestpå som er blitt studeft
under lupen av tre av våre medlemmer.
201

Oddbjørn Salte har tatt fbr seg "Posten som kom
og gikk i Stavanger Amt fra 7652", og har

gjennom studier

i

av primærkilder ved

bl.a.

og Kristiansand og
Riksarkivet funnet fram mye nytt stoff om den
gamle postruten gjennom Rogaland og
tilstøtende fylker. Litt lenger nord har Arne
Eriksen og Audun Hanstveit sett nærmere på
postgangen i Midt-Hordaland, hvor postrutene til
de grader har vært avhengig av båttrafikken.
Statsarkivene

Stavanger

kjem
dampen
er overskriften på dette bokverket,
som vil være klar til utgivelse under åpningen av
den nasjonale utstillingen Bergen Hundre i
"Dar
med

post"

I sommer har vi mistet en

av pilarene i norsk
filateli. Bjørn
Einar
Bunæs døde på
Sykehuset Vestfold 21.

juli,

87 år gammel.

Det var posthistorie som var Bjørns store interesse.
Spesielt norske poststempler og krigs- og sensurpost
var områder han likte å forske i. os der han med slede
sin store kunnskap.

delte

Gjennom

med mange av "de

gamle"
kapasitetene innen norsk filateli, bl.a. Otto Maalstad
(mannen bak Maalstads stempelkoder), A. Bye, E. C.
Hannevig, Leiv A. Brecke, Per Gellein, Tron SootRyen, tre generasjoner Moldenhauer, Anders
Langangen og Jtirgen Tiemer. Bjørn var æresmedlem i
årene samarbeidet han

Hoften Filatelistklubb, der han har innehatt

både

formanns- og kassererverv.

medlem av en rekke klubber og
foreninger i inn- og utland. Bjørn var med på å stifte
Norsk Posthistorisk Selskap i 1977, der han senere ble

Ellers var

han

æresmedlem, og han var også med ved etableringen av
Kri gs- og Feltpostforeningen.

Bjørn har

Norgeskatalogener

mange artikler om ulike
posthistoriske emner både i norske og utenlandske
tidsskrifter, og han har gitt betydelige bidrag til flere
bokutgivelser. Dessuten står han som forfatter av 3
bøker under eget navn; "Poststempler med kronet
posthom" (1976), "Håndbok over norske 4-rings
nummersternpler" ( 1987, sammen med Anders

grunn

Langangen) og "Deutsches Dienstpostamt Oslo 1942-

oktober.

En nyvinning av lret er også OFKs
"Norgeskatalogen Postal", som har samlet alle
(med noen få unntak) stempeloversiktene og
brevregistrene fra

til

tidligere

års

i oppdaterte lister. Det er god
å gratulere Oslo Filatelistklubb med

resultatet. Norgeskatalogen Postal er en utgivelse
som alle filatelister og posthistorikere vil trenge

for å pleie sine samlinger! Og i skrivende stud
ryktes at også Øivind Karlsen og Bjørn Bunæs
sin bok om norske poststempler tia A til Å er på
vei til trykken. De mange bokutgivelsene er
gledelig for NPS. God og relevant litteratur øker
kunnskapen og stimulerer samlerinteressen og
utstillings-lysten til våre medlemmer!
En liten oppfordring: NPS sin hjemmeside
trenger nytt stoff, f. eks en korl omtale av et
interessent brev i samlingen. Det er bare å
benytte mail-adressen til vår web-redaktør
Henning (se omslagssiden). Da står det bare
igjen for meg å ønske alle våre medlemmer en
fortsatt trivelig og givende høst rned plass til
mye posthistorie

Trond

publisert

1945" (2005).

I

tillegg er Bjørn medforfatter av
til Å", som

"Norske poststeder og poststempler fra A
er planlagt for utgivelse i løpet av 2011.

Bjørn samlet ikke for å stille ut, og deltok derfbr i
litengrad på utstillinger, bortsett fra i litteraturklassen
der han oppnådde flere fine priser. Og i 1991 mottok
han "Anderssen-Dethloff-medaljen", som tildeles
personer som har gjort en fremragende innsats for
norsk filateli. I 1996 mottok han "Richter-prisen" fra
et fond stiftet av norskamerikaneren Jared H.
Richter til fremme av norsk filateli.
Disse prisene var høyst forljent. Bjørn har satt dype
spor etter seg innenfor norsk filateli.

Øivind Rojahn Karlsen

Anmeldelse til Budstikka

Oddbjørn Salte: Posten som kom og
gikk i Støvønger Amtfru 1652.
Commentum Forlag 2011. 207 sider.
Utsalgspris: NOK 298. ISBN: 9788282330541

nye anlagte Post intellem Stavanger, Bergen og
Molde" av 8. desember 1786, som omhandler
postgangen på denne strekningen slik den ble

pr. 13. mai 1785, en viktig
dokumentasjon sofil var helt ukjent fbr
igangsatt

undertegnede.

Spesielt interessant er opplysningene som er
hentet fiam om den eldre postgangen mellom
Stavanger og Bergen på 16- og I 700tallet.Allerede i 1652 ble det forsøkt etablerl en
postgang mellom Stavanger og Bergen. Dette
var en postrute som stØtte på store utfordringer
både sommer- og vinterstid. Ifølge timeplanen
ble avstanden mellom Stavanger og Bergen
beregnet til 18 mil og skulle tilbakelegges på 36
timer. Dette var selvf-ølgelig ikke rnulig. Senere
ble tiden noe oppjustert til 60 timer, rnen det var
heller ikke nok, og så sent som i 1 830-årene tok
turen vanligvis fra 3 til 5 døgn!. Slik forholdene
var, ble postruta mellom Stavanger og Bergen
nedlagt og gjenåpnet flere ganger, inntil en mer
permanent postgang rned båt og landpost kom i
gang på 1S00-tallet.

Bokens f'ørste kapittel (40 sider) er viet
bakgrunnsstoff om det norske postvesen og de
f-ørste fbrordninger fia postens barndomsår.

Forfatteren Oddbjørn Salte er filatelist og nå
pensjonist og har væft medlem av Norsk
Posthistorisk Selskap i 30 år. Salte har tidligere

flere ar-tikler orn postgang og
poststempler i Rogaland. I l98l utga han et
privat hefte over "Poststeder i Rogaland".
skrevet

Samme år ble han opptatt som medlem

i NPS.

i

Klepp kommune, og det er
derfor ikke mer enn rett og rimelig at postgangen
over Jæren er viet stor oppmerksornhet. Både
den eldre postgangen, med bipostruter til
Egersund, og opprettelsen av Jærbanen 27.
Forf-atteren

bor

februar I 878 og senere Jæderbanen
Postexpedition I . juli 1890; Ryfylke
Postexpedition 22. oktober 1893, har

lått

I

2004 utkom boken om "Poststempler i

Hovedvekten er lagt på posthistorien

Rogaland", der Oddbjørn Salte er medfbrfatter.

rnen de mange poståpneriene er omhandlet

Denne gang har forfatteren tatt for seg den eldre
posthistorien i fylket. Tilbake til den tiden da det
hele starlet. Frem til 1662 het det Stavanger Len;
deretter Stavanger Amt til 1919 og nå Rogaland

flzlke. Det er postveiene og poststasjonene
(gårdene) rnellom Kristiansand og Stavanger
(Vestlandsruten) og mellom Stavanger og
Bergen, som utgjør hovedkapitlene i boken.
Rutene ble endret og postgårdene skiftet ut flere
ganger ettersom hoved- og bipostrutene ble lagt
om opp gjennom de første 150 årene.

Forfatteren har gjort et nybrottsarbeid ved å
grave fram eldre primærkilder om postgangen
mellom Kristiansand og Stavanger og mellom

Stavanger

sine

egne avsrritt i boken.

og Bergen (Molde). Spesielt

interessant lesning var "Placat angaaende den

før

1900,

i

sin

helhet fram til mai 201I ifbrm av en tabellarisk
oversikt over Post i butikk i fylket pr. i dag. For
meg er det noe uklart hvorfor kapitlene "Andre
poststeder i Stavanger Amt før 1870 og Andre
poståpnerier i Ryfylke og på Haugalandet før
1870 holdes adskilt i egne avsnitt. lxen uansett
gis leseren en grei oversikt over de ulike
poståpneriene og deres skjebne.

Det som særmerker dette posthistoriske verket er
ornfbttende bruk av prirnærkilder.
Forf-atteren har gjort studier i Statsarkivene i
Stavanger og Kristiansand (bl.a. Postsaker fia

den

Stavanger Postkontor), og protokoller og
dokumenter fra Ryfylke Sorenskriverembede,
Riksarkivet, Formannskapsprotokoller og
Postens
Cirkulærer.
Forfatterens
forskningsarbeid underbygger bokens fakta og
fbrm. I posthistorien har mye vært skrevet og

gjentatt ved siteringer av "opplysninger fra
venner" og sekundærlitteratur opp gjennom
årene, noe som i liten grad har vær1 funderl på
forskning og bruk av primærkilder. Det har gitt
grunnlag for mange unøyaktigheter og feilaktige
tolkninger av viktige elementer i Norsk
posthistorie. Oddbjørn Saltes bok er her et
gledelig unntak. For første gang refereres til
dokumenter fra arkivene (primærkilder) som
forfatteren gjerne siterer i sin helhet, hvilket er et
stoft pre ved denne type dokumentasjon. Det at
forfatteren har tatt tiden det tar å studere den
tilgjengelige, historiske dokumentasjonen, gir et
godt grunnlag for dem som senere skulle ønske å
trenge dypere inn i detaljer og temaer som
omtales i boken. Selvfølgelig benytter forfbtteren

seg også

av

siteringer

fra

enkelte solide

sekundærkilder som Hans Berrum sin bok om
"Norges Posthistorie" (1902-06) og Finn Erhard
Johannessen og Lars Thues "Alltid underveis
(1997). En god kilde fia nyere tid som synes å ha
unndratt seg forf-atterens oppmerksomhet er "En
reise på Nordens eldste postveier" (2004),

skrevet av Hans Runge Kristoffersen og utgitt
som et felles bokprosjekt av de nordiske
postmuseene. Her finns også en god
oppsummering av Vestlandsruten fra Oslo til
Stavanger på l6- og 1700-tallet.

" Posten som kom og gikk i Stavanger
Amt fra 1652" er illustrerl med en rekke
Boken

Brev til Jamaic^i 1872
Jeg fant dette brevet

i en lot og lurte på hva den

opprinnelig porlo til Jamaica har vært - ser at det
er påfør1 5 tall i blått - 3 tall i rødt og 6 116 tall i

rødt litt

interessant siden det

er

Mvh
Leif-Johan lgeltorp

Min adresse er : Leif-Johan Igeltorp
Midtkleiva 16 5l 19 Ulset
E,post: gan dhara@btqadpetk_. no
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fargefotografier, tatt av forfbtteren selv fra
merkesteder langs de gamle postveiene, eller
med brev og dokumenter fia forf'atterens egen
posthistoriske

samling.

billeddokumentasjonen

Utfra

går det fram

at

fbrfatteren selv har tatt seg fram langs den gamle

fia Kristiansand til Stavanger
sommeren 2010 for å skaffe godt billedmateriale
til boken. Dersom man skulle ønske seg noe mer
postveien

billedmateriale, måtte det være avbildninger av
noen av de mer eksklusive Rogalands-brevene
som har vært lremme i auksjonskataloger og
tidsskritter de seneste årene. Det ville ganske
sikkert ha skjerpet appetitten ytterligere hos
posthistorikere og filatelister til å innlemme
boken i sitt private bibliotek. Når det er sagt, må

legges

til at det for den

interesserte

posthistoriker neppe er mer enn tiden og veien til
å skaffe seg et eksemplar av boken, ettersom
opplaget på denne type verdifull litteratur ofte er
beskiedent.

Trond Schumacher

sendt

i

skillingsperioden fra Norge og sågar på Julaften
1871 Tønsberg - håper at noen av "Budstikkas"
kan gi meg noe hjelp.
Brevet har innhold og stemplet. Jamaica 26
januar 1872.

Husk å besøke
NPS hjemmeside:
http : //www.posthistorisk.nol

-",

General Postal Union
av Harry Snarvold

- Universal Postal Union

Forfatteren har inntil noen få år siden samlet Norge til Utlandet opp til GPU 1875. Mange
samlere med meg syntes at det dermed var slutt med interessante portosatser, konvensjoner med
clearing ffi.ffi., og satte dermed punktum der. Jeg har senere kommet fram til at dette var en feil.
Med den nye postkonvensjonen og myntreformen straks etter i 1877, der man bestemte en
overgang fra daler og skilling til kroner og Øre, viste seg å innerholde mange interessante
utfordringer for en samling som kombinasjonsfrankeringer m.fl.
Da denne tiden i vår posthistorie har vært lite behandlet har jeg i første del behandlet
postkonvensjonen og dens konsekvenser for brevbehandlingen stater i mellorn.
I september 1874 ble det holdt en kongress i Bern om rnuligheten til å danne en allmen forening
mellom postverkene i verden. Grunntanken var aI samtlige land i verden skulle ha en
enhetsporto for de vanligste forsendelseskategoriene ved postutveksling seg i mellom.
I kongressen deltok alle Europeiske stater samt E,gypt og USA (totalt 22land), og den 9. oktober
1874 kunne man undertegne postkonvensjonen (GPU). Den skulle tre i kraft den I . juli 1875
med unntak av Frankrike som ikke ville tiltre før den I . januar 1876. Enhetsporloen for brev opp
til 1 5 grams vekt ble satt til 25 centimes (UK 2 t/z pence, USA 5 cents og Norge 6 skilling (20
øre ) ).

Det var altså mange land som på dette tidspunktet ikke hadde sluttet seg til konvensjonen, bla.
land i Mellom- og Sydamerika, Australia og Asia. For et land som var tilsluttet Unionen var det
mulig å sende post til disse land ved å bruke et annet land i Unionen (transittering) med
tilleggsporto (trans-ocean porlo) i centimes. I denne rnellomperioden fra 1875 og til
adresselandets inntreden i Unionen ble det fastsatt spesielle portosatser for det aktuelle området
samt for det land som ombesørget transporten (se tabell).

West Coast
British service:
1.r.r876-1.8.1878

After I .8.1878
French service:
1.1.1876- r .8.1878
After 1 .8.1 878
Via United States:

South America
East Coast and West Indies
170 c
110 c

ll0

c

80c

I 875

125 c

1.1.1876-r.8.1878
After 1.8.1878

85c
25c

ll0c
ll0

c

80c
80c
25 c (US l0 c)
25 c (US l0 c)
25 c (US l0 c)

For dette spesifiserte konvensjonsteksten nøyaktig hvordan posttjenestefflennene skulle gjøre
håndskriftspåtegninger på forsendelsene. For post til land utenfor Unionen så var rødt kritt
reservert for noteringer om porto gjeldende for post til land utenfor foreningen, og med rødt
skulle man i centimes angi den fremmede porto utover de 25 centimes sorn gialdt som porto
mel lom medlemslandene.

Blått skulle reserveres for noteringer på forsendelser fra land utenfor foreningen, f.eks fremmed
porto (utenfor foreningsportoen) som belastes en ankommende forsendelse.
De forsendelser som her er nevnt opptrer i en meget kort periode, ofte med en f ern adresse, og
er meget sjeldne og ettertraktet.

Brandbo 24.10.1875 til Lima, Peru,
Jrankert med 36 sk. Brevet er sendt
med HAPAG fra Hamburg til I,{ew
York, derfra til Colon/Panama City,
og med PaciJic Steam Navigation

Company (Brit.) til Calao.
Videreporto eller såkalt Oceanporto I0 % sgr. omregnet og notert
i rødt krit "125 c" motsvarende 30
sk. UPU-porto

til England. Peru ble

medlem av Unionen 1.4.18979.

Kristiansund 23.10.1875

til

Cuba,

Jiankert med 12 sk. Brevet er sendt med

I,[orth German Lloyd til New York, og
derfra med Havana-Mexican Line.

6 sk. notert som "25"
og "10" c (derav) US porto.
UPU-porto til Bremen 6 sk. Cuba ble

Ocean-porto
centimes

medlem av Unionen 1.5.1877.

Søgne til Argentina 14.3.1877,
frankert med 30 sk. Brevet er

sendt via

England/Frankrike

med Pacific Steam Navigation

$tt,i

Company. Ocean-porto I I
pence (24 sk.) derav 80 c (20
sk.) UPU-porto til London 6 sk.
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Argentina ble medlem av
(Jnionen 1.4.1878. 1l pence I I0
centimes notert. 80
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andel av portoen.
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Aasgaardstrand 30.5.1877 til

Canada, frankert med 3l øre (3x3
sk. + I øre) sendt med Allan Line til

Quebec, Ocean-porto (packet) I I

øre notert som 15 centimes og I %
pence. UP[J-porto til England 6 sk.
(20 øre). Canada ble medlem av
(Jnionen 1.7.1878.

Vigmostad 2.3.1878 til Uruguay, frankert
med 100 øre. Ocean-porto notert "ll0"
c (80 øre), UPU-porto til England 20 øre

(6 sk.). Sendt med PaciJic Steam
fra Liverpool til

Navigation Company

Montevideo, men ,sannsynligvis levert

en postboks (nr.20)

i

til

Buenos Ayres.

Brevet er manipulert og renset. Llrugual;
ble medlem av (Jnionen

Brudvig 24.I0.I878 til Austalia
frankert med 35 øre. Trolig har en 7skilling (21 øre) falt av, og total porto
skulle ha vært 56 øre. Brevet er sendt
via Brindisi, og med britisk packet via
Suez-Aden til Port Adelaide (Britisk
besittelse). UPLI-porto til England 20
øre (6.sk) pluss ocean-porto 36 øre
notert som "50" centimes.

i

1880.

De eldste poststedene i Finnmark. Del 5.

Om salg og avstempling av Norges første frimerke ved
poståpneriene i Finnmark
Av Trond

Schumacher

Fra 1. januar 1855 ble det

innført

i Norge samtidig som Norges
første frimerke - 4 Skilling Våpen - ble
enhetsporto

tatt i bruk.

I

Departementet

for det Indre hadde

i lang tid. Allerede i
januar året før hadde statsråd Stang
utarbeidet sitt "Foredrag av 21. jantar
1854 ang. Postvesenets status for årene
forberedelsene pågått

l85l og 1852, foruten innføring

1850,

innenriks enhetsporto på
(Postreferater -J. nr.

Foredraget ble

4

.r&

ffi*

!uå*h{rk:
Sø Xre6di*s lfarib* 3qPl4r

Skilling"

.

252811853).

fremlagt i
No 14. under tittelen
"Angaaende naadigst Proposition til

Norges Riges Storthing Udfærdigelse af en

indeholdende Forandringer i og
til en Lov om Brevportoen af l2te
August 1848 m. v." Proposisjonen ble
vedtatt og innstillingen fra Den norske
regjering, datert25.januar 1854, ble bifalt
av kongen ved Kongelig resolusjon av I ste

Lov,

Tillæg

./t

Februar 1854.
nå

kunne frankeres med frimerke skulle gå
riktig for seg, ble det nødvendig med
bekjentgjørelser og instrukser til postens
tjenestemenn så vel som til "de
corresponderende". To sirkulærer fra
Departementet for det lndre fra høsten
1854, sirkulære Nr 9 av 29de september
(OBS! 27de september som angis i
sirkulæret er trykkfeil!) (Fig. l) og Nr. 11
av 12. desember (Fig.2), står her sentralt.
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Fig.l. Sirkulære Nr. 9.

1854, datert 29.

september 1854

Postmestere og Posterpetlitrurer, u*tler lttem Postatbnera $crteru,

ville

srl*rcst

*rulig hertil irdsendo rleres mativerede Setænkning om, veil hvilke af vetlkoffinte$d*
Postaabnerier Udsalg af l'rimærker

b6r

Snde 8teil, xami llvor utrrt

i

Årital d*l

?ed

et halvt

Fig. l.b. Sirkukpre Nr. 9. 1854. punkt ft

i sirkulærene og litt av korrespondansen mellom landets postmestere og
postekspeditører på den ene siden og Poststyrelsen på den andre som en oppfølging av disse, somjeg vil
ta for meg i denne artikkelen. At det i den sammenheng blir lagt vekt på å dokumentere enkelte mindre
Det er deler av innholdet

kjente sider ved de postale forholdene
rett og rimelig.

i vårt nordligste fylke, slik de var på 1850-tallet, er ikke mer enn

Litt bakgrunnsstoff

årene 1852 - 1854 skjedde det store endringer i postbefordringen langs Finnmarkskysten. Den 3l
desember 1851 vedtok deparlementet å opprette 8 nye sesong- poståpnerier som følge av at en
ekstraordinær sommer-båtpost skulle settes i gang langs Østfinnmarks-kysten sommeren 1852. Denne
sommer-båtposten er nærrnere omtalt i Sirkulære No 10/1852 Fra Den Kongelige Norske Regjerings
Depaftement for det Indre (Fig. 3):

I

.

"Til samtlige Postmestere og Postexpediteurer.
(Jnder l3de Januor d. A. har det naadigst behaget
Hans Majestæt blant annet at resolvere:
tk

h!Hl{dq,

l)

at der aarlig i Maanederne Marts, April og Mai
./b, Statskassens Regning skal indtil videre
befbrdres udenom de ydre Fiskevcer 5 Gange Post
frem og tilbage mellem Kjøbstaderne Hammerfest
og Vardø eller Vadsø, og

!id. ltrgf'r*

Postaebnerier,
at
.forsaavidt
Omstændighederne tillqde det, skulle oprettes paa

B of de

mellem Hammerfest

og

Vardø i

.fbranncevnte Postroute beliggende Hqndelssteder

eller Fiskevær. hvor Postaqbnerier ikke allerede
forhen haves.Efter i denne Anledning crt hqve
corresponderet med StiJisamtmanden i Tromsø,
skulde Departementet herved meddele, at det er
antagelig, at de omhandlede Poster ville udgact
Jra Hammerfbst den 5te og |9de Mqrts, 2den,

l6de og 3}te April d.4., og at Postqabnerier
./brmentlig ville blive opprettede paa Gjesvær,
Skarsvaag, Kjelvig, Skjøtningberg, Gamvig,

Omgang, Berlevaag og

Fig. 2. Sirkulære Nr. I L 1854, datert I2. desember
I 854

Mctkkur

eller

Havningberg, i hvilken Anledning vedlægges en a.f
StiJtsamtmanden udarbeidet Opgave over Portoen

af et enkelt Brev til og Jra

bemeldte

Postaabnerier. Det bemærkes, et der med den
omhandlede Post ikke mae medsendes olJbntlige
Penge, og at private Bctnkobreve alene medtages
paa Afsenderens egen Risico, hvorom
Vedkommende i .fornødent Fqld bedes
ttnderrettede.
!r,tr:

Til Fordeling blant Postaabnerne vedlægges det
fornødne Antal Exemplarer af nærværende

,.r j,r i tl

Circulaire med Bilug.
Christianiq den 26de Marts IB52 F. Stang."
1.,,.t,r,:

!,, i..

I Skjøtningberg og Omgang lyktes det ikke å finne
egnede poståpnere. Resultatet ble derfor i alt seks

ll
iir!

,

r,

I

i,

i,1:

, r.t i,,

r1,"

'

nyopprettede sesong-poståpnerier; - i Gjæsvær,
Skarsvaag, Kjelvig, Gamvig, Berlevaag og
(J.nr. 2807152). Gjennom
Havningberg
postmesteren i Tromsø ble det utbetalt 8 SpD til
hver av de seks poståpnerne for ekspedisjon av
utenskjærs båtposten i 1852 (J.nr. 235711852).
Etter fem turer i 1852 og to turer i mars og april
I 853 ble sommer-båtnosten innstilt.

Fig.3. Bilag til sirlanltere lr{r. 10. 1852, datert
26. Mars 1852

t0

Dette som f'ølge av at Øst-Finnrnark nå fikk dampskipsfbrbindelse i somrnermånedene fia Mai til til
tur med D/S Gyller gikk fia Tromsø 30. april 1853). Sornmer-båtposten og
dampskipsposten fbr årene 1852 og 1853 ble adrninistrerl fia Tromsø postkontor. Fra og med 1854 ble
det bestemt at darnpskips-posten på Øst-Finnrnark skulle avgi regnskap til postekspeditøren i Alten (j.nr.

August ( l.ste

2553/r 853).
I brev fra Departementet fbr det Indre av 2. november 1853
Finnrnark går det fiarn at:

til

postrnesteren

i TrornsØ og anrtmannen

i

"./br dampskipspostens ekspedisjon i 1853 skal utbetales B SpD til hver av poståpnerne i Gjesvcer,
Kjelvig, Gamvig, Berlet,qag og Havningberg. I Orngang og Skjøtningberg har det./brmentlig ikke vceret
Postewbnere under Udenskjærs-Baadposten eller under Dampskibs./arlen. Poslaabneren i Skarsvttug
skal./brntentlig./br IB53 have B SpD Løn eJier Resolution e/'l3..jaruar 1852, i Lighed meel hvad han.fik i
1852, skiønt Postaabneriet ikke var i Virksomhed det hele Tidsrum i Mqrts, April og Mai (i stedet /br 5
ucl./brtes der kun 2 Baadpost-toltre). For Poslaabners Ansættelse i K.jølle/jord kctn der ikke sees at vcere
Deparlemenlels Bestcemmelse, at der hqr veerel Posteebnerie i Virksomhed serntntesteels (lndtægten
udgjorde efier Tromsø Postmesters Forteggnelse./br hele Aaret 4 SpD 20 S), han kan.fbrmentlig beholcle
de B SpD, han har./aaet udbetalt i Løn",
og videre -

"Til Amtmanden i Finmcrrkens Amt. I Skrivelse af 22de Juli sidsleden har Hr Sti/isamtmand, ved hertil at
indsende en Skrivelse .fi'u Postmesteren i Trutmsø betræ.1/bnde en Forespørgsel .fi'a Posletabneren i
Kjelvig, om hvilken Gage kan hqn vente sig ./br Dampskibs posternes Erpedition i indevcerende Aqr ttdbedet Dem Deparlemenlets Beslemmelse om, hvilken Godtgjørelse der i tlenne Henseende sketl
tilstaaes de øvrige saavel den nævnte ved Dampskibet Gvllers Anløbssteder mellem Hammerfbst og
Vqds ø ctns atte Pos t ea bne re.

I

denne Anledning shrlde Departententet, e.fier erl hcrve corresponderel nted Dampskibet G.t,llers Forer,
Premierleutnant Riis, anmode dem om at paalægge Postmesteren i Trutmsøe at udbetole Poslaabnerne i
G.jesvæhr, Kjelvig, Gamvig, Berlevacrg og Havningberg B SpD hver./br Dampskibs- Posternes Expedition
i innevcerende Aar. Da Dampskibet Gyllers Fører har underrettet at Postaabnerne i Kjelvig og

Havningberg ville .flvtte inden Vinleren, imøleses Hr. Sti/tsamtmandens Forslag om crndre dertil
til Postaabnere icle dervcerende Steder" Q.nr.2474ll853).

skikkede, paaliclelige Mænd

Avgjørelsen orn å utbetale lønn til de seks poståpnerne satt åpenbart langt inne. Dette går fiam av et
utkast til brev som er å finne i departernentets protokoll; et brev sorn aldri ble sendt. Det lyder:

"I denne Anledning meddeles, at Dampskibet Gvller" Fører hvis Erklæring Depurtementet hat'indhentet,
har i denne Anledning blqnt annet opl.tst, at ovenncevnte Postoqbnere, der enlen ere E.rpecliteurer /br'
Damp./artøiet, eller have paataget sig at ombortlbringe og a/hcente Posl, Gods og Possaget'er, ikke./bt'
ham have ./rem./ørt .forlangende om nogen anden Godtgjørelse end den, der er clem tilsteaet ./br Baacl,
hvor/br Postaabnerne i Gjesvcer og Berlevaag endog ingen Godtgjorelse ville have, dq hctn deibr
oplvser, at Poslan ved Postaabnerne iden ovenfbr ncevnte Deel a.f Gvllers Route under Farten iAar ltctr'
været høist ubetl,delig og kun kctn have aJgivet lidet Brvderie, iscer nqar vedkontmende Poslaabnere
alligevel sktrlle om bord .fbr Erpedition a.f Fartøiet, samt at disse i Regelen ere mest interesserecle i
Damp,skibets Anktmst, .linder Depurtementet ikke tilstrcekkelig Grund til crt tilstaqe benet,nte
Postaabnere nogen scerskilt Godtgjctrelse ./br cleres n(evnte Arbeide med Postens E.rpeclition under'
Damp/artsliden. Herom betles postrnesleren i Tromsø underrellel."
I brev av 9. Marts 1854 fblger depaftementet opp saken fbran den fbrestående darnpskipssesongen:

" Til Amtmannen i Finnmark. I Anledning a.f Hr. Sti/isamtmandens Skrivelse q/'25 .januar hertil,
meddeles at premierlielttnctnt Riis er bemvndiget til paa./brste Dampskipstour mellem Tromsø og Vadso
qt antage Postaabnere vecl anløbsstedene Gjcesveer, Maaso, Kjelvig, Kjølle.fiord, Gctntvig, Ydre Hop,

og Havningsberg .forsaervidt Postaahnere hersleds enr;es fbrnodne, saml
Dampskibsexpecliteurer ved de Anløbssteder i Routen mellem Hammerfbst og Vadsø hvor
Dampskibsexpediteurer ikke allerede er beskikkeele. Man har dertil tilkjennegivet ham, at Faktor William
Ulich og Jens Jakobsen anteges at htnne beskikkes til Postaefinere respektive i Kjelvig og Havningberg"
Berlevaag, Mqkur

(.nr. 540/1854).

tl

Postekspeditør Dtiblie i Alten, som

i

1854 hadde overtatt regnskapene, ble også behørig underrettet:

"l Anledning aJ Hr. Poste-rpediteurens Skrivelse a.f 15.t'. M. meddeles herved, qt mqn under 2. I'lovember
sidste gjennem Amtmqnden i Finmarkens Amt har anntodet Postmesteren i Tromsø om al udbetale de./br
./brrige Aars Dampfartstid anscttte Postaabnere i Gjæsvær, Kjelvig, Gamvig, Berlevaag og Havningberg
en Godtglørelse af B SpD hver.for Damskibsposternes Expedition.23. Marts 1854. Departementet.for det
Ibndre " (i.nr. 72211854)
og videre ijournal nr.73011854 av samrne dato:

"Til fornøden Efierretning meddeles at Premierlieutnant Riis a/' Departementet er bent.vndiget til pacr
./brste Tour med Dampskibet Gler mellem Tromsø og Vadsø at antageJbr indeværende Aar Postqctbnere
ved Anløbsstederne Gjesvær, Maasø, Kjelvig, Kjølle.fiord, Gamvik, Ytre Hope (Sjånes), Berlevaag,
Mqkttr og Havningberg,./orsctctvidt Postaqbnere dersteds ansees.fbrnødne, og at De.fra lieutnant Riis vil
mottage Meddelelse om, hvem derpaa de./brskjellige Steder ere antagne. Disse Postaabnere, der tifblge
Deptets Skrivelse aJ 4. Januar d. A. skulle aflcegge Regnskab til Hr. PostexpediteurenJbr Oppebørslerne,

ville Jra Poslmesleren i Tromsø ./'oreløpig modtage de ./brnødne Instnutioner ./br

denne

Forretnings./brelse. Herved bemærkes ctt Tctrterne./br G.jæsvær, Kjelvig, Gamvig, Berlevaag, Makur og
Havningberg Postaabnerier ere de samme, som i Bilag til Deptets Circulaire a.f 26 Marts lB52 angivne,
at Tctxten.for Maasø er clen samme som.for Havøsund, Taxten /br Kjølleljord og Ytre Hop den samme
som Jbr Lebesby, medens Tarten .for et enkelt brev mellem Kjøllefiord og Ytre Hop eller Lebesby, sqm:
mellem Ytre Hop og Lebesby er 4 Skilling."

Det er som svar på den nye bestemmelsen om at dampskipsposten skulle sortere under Alten
April 1854 skriver:

postekspedisjon at postekspeditør Diiblie i brev av 7.

"Til

Departementet Jbr det Indre. Da der som en Følge aJ, at de trnder 3l December lB5l oprættede
Postaabnerier paa den Nordre Kyst a/' Finmarken, efter det høie Departements Skrivelse a.f 4de Januqr
d. a., sktrlle aflægge Regnskab hertil, nu i det hele .forekommer l9 Postaabnerier under denne
Postexpedition, tillader jeg mig underdanigst, at hqve mig tilsendt ligesaamange Exemplarer aJ de
Circuloirer & Bekjenrgiørelser som herefter maqtte vorde Postexpeditioner tilsendte ./ia Det Kgl.
Departement, ./br at distribueres til samtlige dis,se Postaabnerier. For øvrig tØr jeg gjøre Opmerksont
paa lrlødvendigheden a.f'at disse nye Postaabnerier.fbrsynes med deJbrnødne arkivsager og I Postsignet,
/brsaavidt seqdent ikke ctllerede maatte være afsendt" (J. nr. 909154)

Det postekspeditør Diiblie åpenbart ikke visste var

at det aldri var blitt

opprettet poståpnerier

i

Skjøtningberg og Omgang. Det riktige antall skulle
være 17, dvs. t helårlige og 8 sesong-poståpnerier
underlagt Alten postekspedisjon pr. april 1854.

Sirkulære no 9/1854 lister opp en rekke punkter
angående den næft fbrestående behandling av
brevene etter innføringen av frimerker. Et viktig
punkt her er punkt k:

,.r:::

"De Postmestere og Postexpediteurer, under hvem
Postaabnere sortere, ville snarest ntulig hertil
innsende deres motivereele Betcenkning om, ved
hvilke af vedkommende Postaqbnerier Udsalg a./
Frimærker bør /inde Sted, semt hvor stort Antal
der ved hvert Postaabnerie antages at ville
/brbruge.s i et halvt Aar" (Fig2.)

Fig. 4. Anslag over hetlvårig /brbruk

av .f imerker
ved poståpneriene underlagt Alten postekspedis.fott.

Første side av brev /ra postekspeditør Diiblie til
Postst,-relsen, dotert Altens Posterpedition 2l
October 1854 (J. nr.24B9/54)

Postekspeditør Diiblie sin tilbakemelding på dette

punktet

er å finne i

Departementet

Poststyrelsens

for det Indre ((J. nr.

arkiv

-

i

2489154;. se

Fig.4:) Brevteksten glengis i sin helhet:
12

"Til Den Kongelige Regjerings

Departement ./br det Indre. I.følge det høie Departements OpJbrdring i
Circulaire af 27. September sidst, tillader Postexpeditionen sig cerbødigst at meddele /blgende Opgave
over hvor stort Antal Frimærker der i Løbet af % Aar antages at ville .forbrtrges ved de under
P os t ex pe d it io

nen herhørende P os t aabnerie

r:

9.Nyborgsd"....
.l50Stk [Mortensnæs]
10. Repvågsd"....
..... 250Stk
I l. Tanens d" . . . .
200 Stk fGuldholmen]
]r2.Yadsødo....
2000Stk
13. Vardø d". . . .
800 Stk
14. Kvalsundsdn... ......25 Stk

1. Berlevaags Postaabnerie . . . . . .150 Stk
2. Gamvigs
100 Stk

dn....
.....
3.Havøsundsd"... ..... 130Stk
4. lndre Hops d''
75 Stk [Hopseidet]
5. Kautokeino d" . .
75 Stk
6. Kielrissd".
....75 Stk
130 Stk
7. Komagljords d" .
8.Lebesbyd"....
.75Stk
.

1',

1

.

16

Det bemærkes at de under Lf'

15.Havningbergsd" ......75

76.Maasød"....

I, 2,4, 6, 14, I5 og 16 anJbrte Postaabnerier

Stk

..75Stk
ktrn ere

i

Virksomhed

i den

ene halvdeel afAaret.

Paa Grund qf den betydelige og stadige tiltagende Correspondance der finder Sted ved Vadsø og Vardø
Postaabnerier, samt i Betragtning aJ'at disse Steder ere Kjøbestctder, hvor selvstændige Postexpeditioner
i den ncermeste Fremtid sandsynligviis ville blive oprettede, og da det endelig ere nødvendigt, at
Adgangen til at kjøbe Frimærker, .for de corresponderende i Øst-finnmarkens udstragte District, lettes
saq meget som muligt, - antages det, at r-Jdsalg af' Frimcerker bør .fbregaa ved benævnle 2"'
Postctabnerier imod at vedkommende Postaabnere stiller Jbrnøden Caution.
Desuden tillader jeg mig at qnholde det høie Departement om, at benevnte Postaabnerier paa Vctdsø og
Vardø forsynes med

et Cassationsstempel, da ellers arbeidet her ved Expeditionen i Anledning

aJ

Frimcerkernes Cassqtion og Brevernes stempling, vil blive saa anstrængende at jeg ikke, uden stadig
Medhjelp kan udJbre det.
Da der nu iqlt herhører under denne Postexpedition I6 Postqabnerier, tør jeg./br Fremtiden bede mig
tilsendt l7 Exemplarer aJ'de Love og Circulairer der vedkommer Postvcesenet, istedetfor II Expl. som
bliver naa mig tilstilledefra Departementet. De manglende Circulctirer og portolover af 1854 maa jeg
sealedes bede mig tilsdndt.for at distribuere sqmme til samtlige Postaabnerier. Altens Postexpedition 2l
October 1854 "

I brevet

er navngitt 16 poståpnerier under Altens postekspedisjon. Det stemmer med at poståpneriene i
Gjæsvæhr, Skarsvaag og Kjøllefiord falt fra etter sommer-båtpostens opphør i 1853, mens Maasø og
Indre Hop kom til som følge av nye anløpssteder for dampskipsfarlen i 1854 [OBS! Indre Hop
(Hopseidet) ble valgt som poståpnersted i stedet for Ytre Hop (Sjånes)1. Videre kunne premierløytnant
Riis rapportere samme høst at også Gjæsvæhr og Kjølleljord var blitt antatt som poståpnersteder i
dampskipssesongen 1854 (i. nr. 292111854).

Følgelig var det l8 poståpnerier som skulle betjenes og avlevere regnskap til postekspeditøren i Alten pr.

l. januar 1855.
Postekspeditør Dtiblie uttrykker bekymring over den arbeidsmengden han vil få, dersom Vardø og Vadsø
ikke får utdelt frimerker og kassasjonsstempler. Bekymringen skulle vise seg å være ugrunnet.
I Sirkulære Nr. l111854 av 12. desember 1854 går det fram at:

"Postqabnerne ville ved Requisition i betimelig Tid hos den Postmester eller Postexpediteur, under hvem
de sortere, have at sørge.for, at de altid ereJbrsynede med et Antal Frimcyrker, som kqn ansees passende
i Forhold til Betydeligheten ctf den Brevvexling, som pleier at expederes giennem Postaabnerierne"
Dersom frimerker ikke var å oppdrive fia overordnet postkontor eller postekspedisjon, kunne de også
bestilles i større kvanta direkte fra deparlementets ny'utnevnte postkasserer (frimerkeforvalter), Herr
cand. Jur. Nissen, (se sirkulære no 9/1854 punkt 4 ), slik som spesifisert i $ 2 i den nye Loven av 7de Juli
I 854 om brevportoen:

l3

"Portoen kanJbrud betqles ved paaheJiede Frimærker, som i saadant Øiemed ud/ierdiges a/'Postvcesenet
og betales med 4 Skilling./br Stykke, giceldende ./br et enkelt Brevs Porto, og med 3 Spd 21 Sk. /br 100
Stykker. Frimærker skttlle, under lagttagelse aJ de nærmere ForskriJier, som aJ' Kongen ./astscettes,
ttdsælges ved samtlige Postkontorer, Postexpeditioner eller Postaabnerier, ./brsaavidt ikke Undtagelse

enkelte Landdistrikters Vedkommende qf Kongen bestemmes. De ./bres vedkontntende
Postembedsmcend og Postbetjente i Afregning efter den ovenncevnte Priis ct/ 3 Spd. 21 Sk./br 100
Stykker; det Mer, som de udbringes tilved at udscelges i mindre Antctl, tilfalder vedkommende
Postembedsmænd og Postbetjente, som derimot ikke tillegges noen vderligere Godtglørelse ./br
Forhandlingen. "

fo,

I brev av 23 December 1854 fia Indredepartementet til Cand. Jur. Herr Nissen (J. Nr. 294411854), heter
det:

"Som tidligere muntlig er Dem tilkjendegivet, har Departementet indtil Videre antaget Dem til
I denne Egenskab vilde have at.fbrvalte de BreuJiimcerker, som ere og.fremtidig blive dem

Postkasserer.
overleverede.

Frinteerker skulle paa Forlangende uden Betalings Erlceggelse til,stilles samtlige Poslmestere og
Postexpediteurer- dog ikke Postexpediteltrene pea Dampskibene, og de skulle ntod Erlceggelse af'
Betaling, regnet eJier 3 Spd 24SJor 100 Stykker, sendes i Breve, hvis PortoJrihed De kan attestere, til
Enhver, som hos Dem maqtte begjere samme iPartier a.f mindst 100 Stykker og i hele Hundreder. Ved
Frimærkers Forsendelse i Posten blive de om Pengebreves Convolutering og Forsegling anordnede
Regler at ictgttage. Omkostningerne ved Skrivemqterialier, Indpaknings- og Forseglningsrequisiter blive
Dem godtgiort a/ Postvæsenet. Overskuddet a.f de Pengesummer , som indkommer ved Salg af'
Frimcerker, skulle indbetales i Zehlkassen, og saadanne Indbetqlinger skullen Jbregaae mindst een Gang
maanedlig.

l4 Dage eJier Udgangen aJ hvert Fjerdingaar,.fbrste Gang iJanuar Maaned 1855, vil de hcwe at
Jbr Departementet en overensstemmende med vedlagte Schema a//attet Regnskabsextroct og
inden I Maaned eJier Udgangen a.f hvert Aar,.fbrste Gang i Januar 1856, at eJter ligeledes vedlagte
Schema alJattet Regnskab. Deres Beholdning aJ' Frimcerker skal til enhver Tid paa Departementets
Forlangende kunne paavises. Til Deres Efterretning oversendes A/iry;k aJ Departementets Circulaire til
samtlige Postmestere og Posterpediteurer al'29 September sistleden, samt aJ dets Bekjendtgjørelse a/ l2
Inden

aflægge

d. M. Departementet vil senere aJgive Bestemmelse angaaende Størrelsen qf den Cctution, som bliver at
stille of'Dem i Egenskab aJ Postkasserer. Som Postkasserer tilstaaes der Dem foreløpig 120 Spd aarlig,
regnet /ra lste October,sistleden. Denne Godtgiørelse er at opJbre i Deres Extracler og Regnskab"
Tilbakemeldingene til Poststyrelsen fra postmestere og postekspeditører rundt om i landet, deponerl i
Indredeparlementets arkiv, uttrykker et nærmest samstemmig ønske om at alle underliggende
poståpnerier burde fbrsynes med frimerker. Dette ble også løsningen som departementet etter hvert gikk

fbr, nemlig at

poståpneriene

skulle kunne rekvirere frimerker fra sine

overordnete

postkontorer/postekspedisjoner, eller også direkte fia postkasserer Nissen, dersom det var snakk om
større kvanta. Som en følge av dette, ble det også formålstjenlig å kunne utstyre post-åpneriene med
kassasjonsstempler. I den sammenheng har jeg hentet fiam noe korrespondanse i arkivet som klart
uttrykker departementets intensjoner og beslutninger. Først et brev stilet til postmesteren i Trondhjern
angående en forespørsel fra Holtaalen poståpneri om salg av frimerker:

"Til Postmesteren iThrondhjem 3. Februar 1855. Departementet har bragt i Er/aring, at Hr.
Postmesteren, efterat Postaabneren i Holtaalen, Lensmqnd Olsen, ved Skrivelse af 28. December
sidstleden, havde tilstillet dem 3 Sp 24 $ med Begjæring om at erholde 100 Stykker Breufrimærker
tilstillede, og derhos havde giort Forespørgsel om Kassalionen af de med Frimcerker paahe/iede Breve,
som maatte indleveres ved Postaabneriet, har tilbagesendt ham Pengebeløpet med Tilkjendegivende, "at
Holtaalens Postaqbnerie ikke er blqnt dem, der ere bestemte til Udsalg a/ Frimcerker, og ot Breve
saaledes fbr dette Postaabneries Vedkommende indtil videre blive at frankere og postere i karterne sonl
hidtil, kttn med den Forandring af'Portoheløpet, som den nye Portolov tilsiger".
Departementet Jinder sig herved foranlediget til at gløre Hr. Postmesleren opmerksom paa, at skjønt
Holtaalen Postaqbnerie ikke er blqnt dem, der skulle .fbrsynes med Frimcerker til 1.,/dsalg saaledes, ctt
Mcerkernes Kostende bliver at indtage i Postaabnerens Afregninger med Hr. Postmesleren, er Intet til
Hinder ./br, at Breve, ./brsynede med Frimærker, kunde indleveres og expederes ved santme, sont ved
hvilken som helst anden Poslanstalt i Riget, samt at de burde have giort Postaabneren bekjendt med, crt
1n

t+

han, indtil Kessationsstempel og de øvrige til Kassationen.fornødne Redskaber ere modtagne, har at
kassere Mærkerne ved qt overstrege dem med Blæk. De burde derved have underrettet ham om, qt han
Jbr at erholde Frimærker kjøbte, vilde have at henvende sig til Departementets Postkasserer, hos hvem
han imidlertid erfares at have senere begjeert de attraaede Mærker (J. Nr. 14311855)"
Korrespondansen mellom postmester Brøgger i Tromsø og Poststyrelsen angående punkt k i sirkulære no
911854, vil også tjene til opplysning her:

"Til det Kongelige Departement.for det Indre. I Anledning af-det Kongelige Departements Circulaire aJ'
27de September sidstleden, undlater jeg ikke at afgive den ærbødigste Formening, at det, paa Grund af
disse Egners locale Forholde, moa ansees hensigtsmcessig , at der haves Frimcerker til Udsalg ved
ethvert aJ de under dette Postcontoir henhørende Postaabnerier, med Undtagelse maaske af Finskogen,
Mqursund, Alteidet og Sopnæs, hvorfra Corcespondancen har vist sig at være mindre betydelig.
Uagtet det, av paa Forhaand at afgjøre, hvormange Frimcerker, der kunne ventes disponerede ved hvert
af de nævnte Postaabnerier, har jeg dog, overensstemmende med den Erfaring, min korte Functionstid
som Postmester har tilladt mig at erfare med Hensyn til Omfanget aJ-den ved sqmme stedfindende
Correspondance, troet qt kunde .foreslaa, et Postqabneriene i Kaafiord tilstilles halvaarlig 1200
Frimærker, og Postaabneren i Carlsø, Lyngen, Skjervø, Havnæs, Loppen og Talvig hver 600. Forsqovidt
dette Antal skulle for noget Postaebneries vedkommende .findes .forlidte, er der Jbrmentligt intet til
Hinder for, ctt det Manglende kan blive tilsendt, a/'den ved Po,stcontoiret beroende Beholdning, der i
Regelen antages at kunde vcere noget større endJbrnøden.for Behovet hersteds.
Postaabneren i Kaafiord hor hidtil erklæret sig villig til at overtage Udsalget af'Frimærker. (Jnder
Forutscetning aJ at der i saa Henseende
ikke vil fremkomme Indsigelse .fra Nogen, har jeg imidlertid ikke troet qt burde udsætte nærværende
Expedition i paavente af Erklceringer Jra samtlige Postaabnere.
Sluttelig undlater

jeg ikke at paapæge, at jeg,

.fbrsaavidt nærmere Bestcemmelse

./ia det ærede

Departement ikke mqatte indløbe inden Aarets (ldgang, qgter at tilstille de Posteabnerier, fra hvem
Requisitioner om Frimcerker maatte indløbe, endeel aJ'de ved Contoiret Beroende. Tromsø Postcontoir
den 4de J,,lovember 1854. Ærbødigst Chr. Fr. Brøgger ( J.nr.292411854) "

Brevet fra postmester Brøgger ankom Poststyrelsen for sent til å bli tatt hensyn til under utarbeidelsen av
sirkulære nr. 1111854. I sirkulæret er bare Kaaforden i Finnmark nevnt som et "aktuelt" utsalgssted
("indtil videre") av frimerker. Brevet til Brøgger er i departementet påført med blyant "Deptet har elene
bestemt Kaafjords postaabneri til Udsalgssted' og videre til avsnittet om"et Postaabneriene i Kaafjord
tilstilles halvaarlig 1200 Frimærker, og Posteqbneren i Carlsø, Lyngen, Skjervø, Havnæs, Loppen og
Talvig hver 600, er anføfi og understreket"Bif'aldes".
Først den 4. januar 1855 kommer det svar fra departementet på tilbakemeldingen fra postmester Brøgger

"I Anledning aJ Hr. Postmesterens Skrivelse af 4. Novemberf. A. meddeles herved, at man samQkker i, at
de tilstiller ./bruden Postaabneren i Kaafiord, endvidere Postqqbnerne ved Karlsø, Lyngen, Skjervø,
Havnæs, Loppen og Talvigs Posteabnerier til Forhandling det Antal Frimærker, der efter Forholdenes
Beska/fenhed maatte ansees tilstrækkelig. Det .fornødne Antal Kqssationsstempler og Jbrnøden
Kassationssværte vil blive dem sendt med.første Baadpost.for, overensstemmende med Departementets
Circulaire aJ 29 J. m. at tilstilles samtlige Postaabnere i deres District". (. nr.292411854 ).
At første ladning med kassasjonsstempler gikk nordover med båtposten f-ørst i januar 1855, gtrør at vi kan
konkludere med at poståpneriene i Troms postdistrikt ikke hadde de nye riststemplene tilgjengelige til
bruk før tidligst medio februar 1855.
Fra Sirkulære no. 11llB54 siteres videre:

"Vedkommende Postmestere og Postexpediteuren i Alten ville have at tilstille, hver for sit Districts
Vedkommende, de her nævnte Postaabnere et Antal Frimærker, som omtrent modsvarer Antallet af de
Breve, der fra Postaabnerierne a/gaae i Løbet af et halvt Aar. Det fornødne Antal Kassationsstempler
samt Farvekrukker følger herved.for at blive Postaqbnerne tilstillede."

l5

I Budstikka Nr. l/2001 (også trykt i TFK-nytt 1/01) tok Arvid Jørgensen opp spørsmålet om det kun var
poståpneriene som var nevnt i sirkulære nr. lll1854 som f-ikk utleverl riststempler iløpet av den
perioden sternpelet var i bruk. I så f-all ville det kun være tre poståpnerier i Finnmark, - Vardø, Vadsø og
Kaafjord -, som fikk utlevert kassasjonsstempler. Svaret på dette spørsmålet er nei. Riststernpler ble etter
hverl sendt ut til nesten alle poståpnerier i landet. Dette fremgår bl.a. av departementets tilbakemelding
til postmester Brøgger og til postmesteren i Trondhjem angående Holtaalens poståpneri referert til
ovenfbr. Jørgensen (2001) dokumenterte, ved gjennomgang av noe av den komespondansen som fant
sted mellom postmesteren i Tromsø og Poststyrelsen rundt innsending av riststernpler for omgravering til
nummersternpler, at fbr Nordland og Troms postdistrikters vedkommende, ble det sendt inn langt flere
riststemoler enn det sirkulære nr. 1 l/1854 skulle tilsi.

Som nevnt innså departementet raskt hvilken
lettelse det ville være fbr brevbefbrdringen i
distriktene dersom fiimerker var alment
tilgjengelige og at kassasjonen av merkene i størst
rnulig grad skjedde lokalt på salgsstedet
(poståpneriet). Samme dag sorl sirkulære nr.
11/1854 gikk i trykken, ble det fia departernentet
også utarbeidet en bekjendtgjørelse som ble sendt
ut til alle landets postmestere, der de blir bedt om å
distribuere til "de corresponderende" melding om:

"At Breu./rimærker i Partier aJ'mindst 100 Stykker
og i hele Hundreder kunne i Breve, som befordres
/rit med Posten, Jbrlonges hos Departementets
Postcasserer, Cand. Jur. l,lissen i Christiania, og
at Mærkerne aJ' denne ville blive Vedkommende
porto./rit tilsendte med Posten, bringes herved til
almindelig Kundskob med TilJbiende, at med
Requisitionen maa .følge de beglerte Frimærkers
Kostende, beregnet e/ier 3 Spd 24 SkillingJbr 100
St1,kker. Christiania den l2te December 1854."

lflh,i,.rrrlt 1.ijir , t.r

Enhver som trengte støne kvanta av fiimerker
kunne nå få kjøpt slike hos Postkassereren og få
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dem kostnadsfiitt ekspedert derfia.

I Fig. 5 er vist en plakat utarbeidet av postmesteren i

Porsgrunn

16. desember I854. Her

er

bekjentgjørelse til "de corresponderende" om
innføring av frimerke og olx muligheten fbr kjøp av
frimerker direkte fra Postkassereren slått sarnrnen på
en plakat, som ble hengt opp på sentrale steder i

Fig. i.

Bekjentglørelse ./ia postme.\teren t
Por.sgrtrnn, datert 16. desentber 1851 med
bekjentgjørelse .frct Departementet

av 12. desember

1854

/or del Indre

på samme plakctt

byen og distriktet.

Et annet viktig punkt i sirkulære no. 911854 er punkt c. Her frerngår at brev som ikke er blitt
fbrskriftsmessig annullerl med kassasjonsstempel (riststempel) på avsenderstedet, må avstemples av
postekspeditøren eller postmesteren på omkarleringsstedet:
" Frimcerker paa Breve, der behandles a.f Postaabnerier, som ikke ere.forsynede med Kossationsstempel,
overstreges med Blæk, og kasseres senere paa den fore,skrevne Maade aJ' det omkarterende eller
modtogende Postkontor. "

Til tross for bekjentgiørelser og gode intensjoner ble ikke instruksen alltid fulgt på dette viktige punktet.
Det gjorde at departementet så seg nødt til å sende ut et nytt sirkulære til alle landets postmestere og
postekspeditører den I l. januar lB55 (sirkulære Nr. 1/1855) (J.nr. 47l1855):
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" Til samtlige Postmestere og Postexpediteurer. Departementet/inder sigJbranlediget til qt indskjærpe
paa det Alvorlligste Bestemmelsen om at Breu.frimcerker skulle behørig kasseres, inden Brevene afgaae i
Postenh. Fors(tavidt der til Postcontoir, Postexpedition eller Postoabnerie ankommer noget Brev, paa
hvilket mærket ikke er behørig kasseret, bliver det nøiagtig at paase at Kassationen skeer inden Brevets
Udlevering, hvorhos Indberetning bliver at aJgive til Departementet om Stedet, fra hvilket et saadant
brev er kqrteret. Til Fordeling blctnt postaabnere vedlægges det .fornødne Antal Exemplarer af
n
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Hva så med Finnmark? Hvor mange poståpnerier her fikk kassasjonsstempel; eller en bedre
spørsmålsstilling: hvor mange poståpnerier var det som ikke fikk kassasjonsstempel (riststempel) i
1854/1855 i Finnmark?

For å kunne svare på dette, trengs det en oppdatering på hvilke poståpnerier som faktisk var i virksomhet
i Finnmark pr. l. januar 1855.
I bilag til sirkulære no. 211855 over norske postkontorer, postekspedisjoner og poståpnerier pr. desember
lB54 er listet opp l5 poståpnerier og 2 postekspedisjoner i Finnmark (Fig. 6):
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TROMS POSTDISTRIKT:
Hasvig
Sopnæs

Talvig
Kaaljorden

llrit'\t'r,11!it{r,

l!!$l,i! {1

I rf !ttir.tlq'r1r trft llrilfl\r
1}l!" lt!at

i: frr

ni liit'rlr{jlid.

i{llxdfltJf.

Loppen

HAMMERFEST POSTDISTRIKT
Hammerfest posteksp.

Alten posteksp.
Guldholmen fTanen]
Havøsund

Kautokeino
;..-,,,,,

Komagf ord
Kvalsund
Lebesby
Moftensnæs fNyborg]
Repvaag

Vardø
Vadsø

Fis. 6. Bilas til sirkulære nr. 2. 1855 (fbrste side)

Denne listen er misvisende. Her er utelatt alle mindre sesong-poståpnerier som kun var betjent i en
begrenset periode av året [P.S. Sesong-poståpneriene ble tatt med i den senere "Fofiegnelse over
Postcontorer, Postexpeditioner og Postaabnerier" fra 1859 (Bilag til sirkulære Nr. 24.1858)1. De tidligere
omtalte sesongpoståpneriene som var blitt etablert under sommer-båtposten i 1852 og under den
påfølgende dampskipsfarlen på Øst-Finnmark i 1853 og 1854, og solx fortsatt var i drift pr. januar 1855,
mangler. Det gjelder poståpneriene i Berlevaag, Gamvig, Gjæsvæhr, Havningberg, Hopseidet flndre

Hopl, Kjelvig, Kjøllefjord og Maasø.
1-

tt

Tilsammen

gir dette 23

poståpnerier og

2

postekspedisjoner

i

funksjon

i

Finnmark (eksklusive

poståpneriene i Senjen og Tromsø fogderi) pr.l . januar 1855. I løpet av den tiden riststempelet
var i bruk
(til fbbruar 1856), tilkom ytterligere fire poståpnerier, - Karasjok, Polmak, Russemark og Øxford -. Av
disse (27) var 2l underlagt Altens postekspedisjon og 6 Tromsø postkontor (se tabell nedenforj.

Alten og Tromsø var omkarteringskontorene fbr alle poståpneriene i Finnmark på denne tiden.
Poståpnerier som ikke var blitt forsynt med kassasjonsstempel, skulle blekkannulere frimerkene på
brevene og merkene senere "overstemples" med riststempel av postekspeditøren og postmesteren
i
henholdsvis Alten og Tromsø ved omkarteringen her (f fi. sirkulære no.9l18S4 punkt c.over).
Her kan det være på sin plass å skyte inn at Alten postekspedisjon ved Kongelig resolusjon av 19. juni
1807 ble ordinert sorn overordnet postekspedisjon for Øst- og Vest-FinÅark postområder
1og atte
poståpneriene her). Poståpneriene i Senjen og Tromsø fbgderi nord fbr Tromsø lå under postkontoret
i
Tromsø. Hammerf-est ble oppgradert (fbr annen gangl) til selvstendig postekspedisjon fia l.g.lg49
uten
ansvar for underliggende poståpnerier. Først i oktober 1859 fikk Hammerfest status som postekspedisjon
med underliggende poståpnerier.

I sin artikkef i Budstikka i 2001 postulerte Jørgensen at "qlle poståpnerier
nummerstempel ved.fbrste utsendelse også har hatt riststempel',.
Dette holder langt på vei, men ikke helt. I alle fall ikke for Finnmark.
Poststyrelsens arkiv har jeg funnet to journaler
0. no. 31411865
innsendelse av riststempler fra postdistriktene i vårt nordligste fylke:

I

og

(i Norge/

som senere.fikk

70311g56) som omhandler

"Altens Postexpedition, 16. Februar 1856, Diibtie. Til Den Kgl. norske Regjerings
Departement./brdet
Indre. I henhold til det Kgl. Departements Circulaire aJ'26. Januar,sidste, oversbncles herveel

trnderdanig Postexpeditionens Kqssqtionsstempel, somt 2ele Stempler.fra Postqahneriene paa Indre
Hop
og Kjølleliord. Efterhaanden som de ulige Postaahnerier inclstencle rleres Stempler, skulle de blive
indscpndte. Ved denne Leilighed tillader jeg mig at bemcerke, qt Postaqbnerierne i Kvalsuncl, Karasjok,

Polmak, Havningberg, Gamvig, Gjæsvæhr, Kjetvig og Maasø ikke ere blevne.fbrsynecle med
KassQtions.stempler og qt de 5 sidstncevnle sqmt Postaqbneriet paa Berlevaag enåog mangler signeter
og
de ./brnødne Vcegtlorl' (J. nr. 703/ l 856)

"Hamme(bst Postexpedition, 12. Februar 1856, Orclening "lfølge der høje Departements Circulaire
a.f'
26de.f. M..fi'emsendes herved ien Pakke det her ved Postexpeclitionen benyttede Kctssationsstempel
til
behaglig A/benltttelse" (J. nr. 3 l411856)
"Troms Postcontoir, 15. Februor t856, Brøgger. Hoslagt oversendes ærbødigst
3 stkkassationsstemnler
modtatt.fra Postaabnere " (J. nr. 314/1856)
"Troms Postcontoir, 29. Februar 1856, Brøgger. Hoslagt oversencles ærbødigst 2
stk
Cassationsstempler' saa ql rut idet hele er aJsendt./ra dette Postcontoir 5 Stk. - Dq clen directe postgang
til Alteidet, Sopnæs, Øx/iord, Talvig og Kaafiord er ophørt vil clet vel medgaae en Ticl, inrJtil
Cassationsstemplene./ra disse Postaabnerier kan.fbrventes" (J. nr. 31411g56)
"Troms Postcontoir,

l4 Marts

I Forbindelse mecl Skrivelse a/ 29 /brrige Maoned
3 Stk.', (J. nr. 31411g56).

1856, Brøgger.

oversendes Cqssationsstempler, endvidere

Alten Postexpedition, 14. April 1856, Diibtie. Tit Contoiret
.for Postvczsenet. Kassetionsstempler Jbr
Rtrs'semarks og Repvaags Postaabnerier oversendes ærbødig,st" (J. nr. : f+lf SSe)

I

journalboken

til

Journal 31411856 fremgår

at Altens Postekspedisjon

avsendte ytterligere

3

Cassationsstempler (ikke navngitte) den 30. mai; innkommet 14. Juni. Brevet ligger ikke under
dette

journalnummeret

i

arkivet

Basert på ovennevnte dokumentasjon har jeg konkludert at Norges f'ørste frimerke ble solgt ved alle
i Finnmark iperioden 1855-1856. Åtte poståpnerier, - Kvalsund,
Karasjok, Polmak, Havningberg, Gamvig, Gjæsvæhr, Kjelvig og Maasø -, fikk ikke utleverl riststempel.
Fra disse poståpneriene ble brev med frimerker (som etter instruksen skulle være blekkannulerte) først
poståpneriene som var ivirksomhet

l8

riststemplet ved omkarteringskontorene i Alten og Tromsø. Tre sesong-poståpnerier sorl ikke flkk
utleveft riststempel, - Karasjok, Polmak og Kvalsund -, fikk nummersternpel ved første utsendelse i lB56
(der røk Jørgensens postulat!). Videre var det ett poståpneri, - Berlevaag -, som hadde riststempel, men
som ikke fikk nummersternpel.
Nedenfbr er utarbeidet en tabell over poståpnerier og postekspedisjoner i Finnmark som: (l) hadde salg av
fiimerker (NK l) i 1855/1856; (2) fikk utlevert riststernpel i 1854-1855; (3) benyttet håndskrevne

stedsnavnpåNKl i l.og2.tertial1856(noenogsåsenere)og(4)fikknummerstempel i1856.

Salg av NK I

i l85s/18s6

r

Alten

I virksomhet fral

Utlevert
riststempel i
854/18ss

Håndskrevne
stedsnavn

I

gienopprettet/oppgradertl

og 2.
1856

Tertial

Utlevert
nummerstempel

i

1856

ll

111 6

Ja

i l.

postekspedisjon
Berlevaas

ta

03. I 852

'Gamvis

nei

03.1 852

nei
nei

03. 1 852

361

Giæsvær

nel

'Guldhohnen

ja

fTanenl
'Hamninsbers
'Havøsund

nel

Hopseidet

<1824 (?)

95

03.1 852

<

la

ja

nel

1830 (?)

r06

05. I 854

125

857
855

JO-t

flndre Hopl
Ingø

Karasiok
Kautokeino

Kielvis
Kiøllefiord
Komasfiord
Kvalsund
-Lebesby

ne
ne
la
nei

0l

la
la
nei

06
01.1 I

01

01.02

145

798

778

06

778

0. | 8521

|

f03.1 8521
f05. r 8s3t

148
X

846
t307

824

ia

178
836

Maasø

nel

Moftensnæs

Ja

06.
r 6.06.

nel

0l .02 855

r

nei
52
51
62
-a
/J

fOs.1 8s4t

360
208

[04. r 854]

fNvborsl
Pohrak
'Rolfsøhavn

nel

0r.04 856

Russemark
"Skarsvaag

la

03.10

Vadsø f n.ekso.l
Vardø

232

850 (?

Reovaas

nel

u55
852

03
06

la
la

778

238
X

nel

24s
f01. r 8s7l

362

8s6l

329
334

fl

0.1

776

Tromsø
postkontor
'Hasvig

4

Kaaflord

d

Loppen

a

Sopnæs

Talvis
Øxfiord
Hammerfest

a

Ja

0l .03.18s0
r

5.03.1839

1

5. 1 0.1 853

I

804

t02
t44

l<

I

844?l

185

215

1799

302

30.04. t 8ss

350

06.1778 [08. r 84e]

I n.ekso.l

l9

100

Kommentarer til tabellen.
'Gamvig, Havningberg og Kjelvig fikk verken riststempel eller nummerstempel. Fra Kjelvig poståpneri
er kjent håndskrevet "Kjelvig" på NK l i perioden 1856 til 1858.
'Jeg har i denne omgang ikke bestrebet rneg på å kunne dokumentere eksakt dato fbr når poståpneriene i
Tanen [Guldholmen], Havøsund, Lebesby og Repvåg ble opprettet. | 1829 ble det bestemt at
poståpneriene og noen postekspedisjoner , som ikke hadde postsignett, skulle 1å slike. Fra Finnmark var
poståpnerier i Tanen [Guldholmen], Havøsund, Lebesby, Vadsø og postekspedisjoner i Harnmerfest og
Yardø på denne listen. Disse fikk utlevert signettstempler (fia medaljør Tax) med poståpneriene og
postekspedisjonenes navn i oktober I 830.
Tanen fGuldholmen] poståpneri var etablert I 1824, da en bipost mellom Guldholmen og Lebesby ble
opprettet ved en Kongelig resolusjon (13. mars 1824), meddelt amtmannen iFinnmark i brev av 27.
mars fra Departementet for Finans-, Handels- og Toldfaget, om at "der skal etableres en Bipost mellem
Postaabnerstedet Guldholmen og Lebesbye i Finmarken, dog saaledes, qt denne Post ikke udgaaer til
andre Tider, end naqr der med Hovedposten ere ankomne Breve hestemte til Lebesbye eller Kjølleljords
Sogn, eller naar derfra skulle gives Breve av Vigtighed til Be/ordring til Hovedpost-Touren". Lebesby
poståpneri ble opprettet sommeren 1824 som en følge av denne resolusjonen.

Repvåg er nevnt i distansernatrise no. l5 fbr portosatsene av 13. mai 1833, sarlmen med Havøsund og
Lebesby uten at dette med sikkerhet kan tas til inntekt for at noe poståpneri var blitt opprettet på stedet
allerede da. Repvåg fikk f'ørst signett med poståpneriets navn ijuni 1852.

Fig. 7, IVK I ned hlekkannulerte, håndskrevne stedsnavn "Rol/søhavn
7.6.56" og "Hctsvig 13.7.56".1i'a tiden da riststenrplene var innlevert./br
omgravering, og "Kjelvig 15.4.57 " ./ia tiden du de fleste poståpneriene i
Finnnrqrk hadde /ått nummerstempel, nten ikke Kjelvig

'Poståpneriet i Rolfsøhavn ble opprettet l. april 1856 på et tidspunkt da riststemplene fia de andre
poståpneriene i landet var innsendt til omgravering. Poståpneren i Rolf-søhavn fikk aldri utlevert
riststempel, men benyttet seg bl.a. av håndskreven blekk-annulering "Rolf'sØhavn" i "brukstiden" fbr
håndskrevne stedsnavn-annuleringer på NK 7 rett før (2. tertial 1856), og etter at nummerstempel var
blitt utlevert til dem som flkk slike (Rolf-søhamn fikk ikke nummerstempel).
'skarsuaag poståpneri ble opprettet under sommer-båtposten i 1852, men ble nedlagt allerede våren
1853. Poståpneriet ble gjenopprettet med helårlig drift fra l. januar 1857. Følgelig ble det ikke solgt

fiimerker ved Skarsvaag poståpneri i 1855/56.
sorn lå under Tromsø postkontor, er ikke eksplisitt nevnt i korrespondansen mellom postmester
Brøgger og Poststyrelsen. Ettersom postmesteren i Tromsø ønsket å distribuere fiimerker til alle
poståpneriene (også de mindre) i distriktet etter rekvisisjon hos ham, og dette ble bifålt av Poststyrelsen,
er det sannsynlig at også Hasvig poståpneri solgte frimerker og benyttet et kassasjonsstempel. Dette
understøttes av at det også er kjent en håndskreven stedsnavn- blekkannulering på NK I - "Hasvig l 3/756," fra perioden da riststernpelet skal ha vært innsendt for omgravering til nummerstempel.
5Hasvig,

20

ol-oppen poståpneri
ble opprettet i 1804, men nedlagt allerede i 1807. Stedet dukker opp igjen i
portotabell av 25.3.1844, og Loppen fikk utlevert postsignett med poststedets navn i mars 1845, hvilket
tyder på at poståpneriet ble gjenopprettet på begynnelsen av 1 S40-tallet

Fig

Brev

8.
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Komagfiord til Talvig i
Alten, frankert med NKI
riststemplet av poståpneren

i

Komagfiord

fin

og

forskriftsmessig

datostemplet "ALTEN 2.1.

3

I856"
ved
omkarteringskontoret t
Alten; i henhold til instruks
av 29. september 1854
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Fig. 9. Brev fra Karasjok

med håndskreven navn og
dato "Karasjok 28. januar
1856" frankert med NK I og

sendt

til

Tromsø.

Poståpneren i Karasjok
hadde ikke riststempel og
brevet er avstemplet med I2

streks
(frimerket)
"ALTEN

riststempel

og

datostempel

3.2.1856"

på brevet) ved
omkarteringskontoret i
(sidestempel
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For dere som IKKE kjenner Postmuseets
er det da et arkiv over norske
stedsstempler. Arkivet er ordnet slik at hvert

Litt omkring Postmuseets

sternpelkort,

stempelkort

poststed har ett eller flere koft, og stedene er ordnet
alfabetisk. Kortene er ca 188 x 123 mm. øverst står
navn, eventuelt postnummer, kommune og fylke,
og i noen tilf-eller også navn på overordnet

Av Arvid Løhre
For tiden pågår det skanning av Postmuseets gamle

stempelkort, og bildene legges ut søkbare på
primusweb.no i regi av Maihaugen. Med min
fbrstehånds kunnskap om dette arkivet, vil jeg

gjerne komme med noen kornmentarer

postkontor. På disse kortene er det klebet opp
utklipte stempelavtrykk i kronologisk rekkefølge.
Avtrykkene ble skaffet til veie på flere måter. Først
Intendanturkontoret, og senere
Forsyringskontoret, som sørget fbr at Postmuseet
fikk sine avtrykk. I tillegg stod det f'ølgende passus

og

var det nok

opplysninger.
Perioden da Posthuskvaftalet

i

Oslo ble fraflyttet

i

og ryddet, var en hektisk periode tbr alle som
hadde tilhold der. Første pulje fra ledelsen flyttet
fra Dronningens gate 15 til Postgirobygget, Biskop
Gunnerus' gate 14. mandag 31. mars 2003.
Postmuseet hadde kjempet fbr å fbrbli i
Kvadraturen, men

det gikk sorr det

fia tilf'eldig utgave
Postmuseets samling av
datostempelavtrykk skal være a jour til enhver tid
skal postkontorene A sende avtrykk av alle nye
datostempler ved kontoret og underliggende
postkontorer til Postdirektoratet / Postmuseet /

gikk.

Postboks

II
Postkontorene

hadde hovedansvaret fbr å flytte de filatelistiske
samlinger fra utstillinger, hvelv og andre sikre rom

i hele kvartalet, og til et

lagerlokale

i

stempler direkte

fia

Postens sternpelprodusent,

Krogstien.

filatelistiske samlinger og det som skulle til
magasinene på Maihaugen var ikke alltid like
klare. Dette som en liten bakgrunn for det jeg nå

Ett av originalavtrykkene ble, da jeg begynte ved
Postmuseet i 1998, sendt til Norsk Filatelistforbund
ved Bjørn Bunæs. Dette var en ordning fia f-ør det
kom gode kopimaskiner, sternpelbokprosjektet fikk
original avtrykk. Etter at jeg hadde snakket med
Bjøm sendte vi heller en god kopi av hele
tjenestekortet. Det beste av originalavtrykkene ble
klippet ut og klistret på stempelkortet, jeg tror vi

skal fortelle.

fra

.

OBS: Avtrykkene må være tydelige, rene og klare.
Det må ikke brukes verken fbr mye eller for lite
sverte." På slutten frkk jeg ordnet avtrykk av nye

kjelleren til Norges Bank. Arkivprosjektet tok det
de skulle ha til Arkivverket. Grensene mellom de

Brukbart rr-rateriell ble tatt vare på

8l

Sentrum/ 0107 OSLO I
A skal før stempelet tas i bruk, ta 6
avtrykk på baksiden av bl 72. tjenestekort. Orn
mulig brukes bare et kort til alle 6 avtrykkene.

Arkivprosjektet som pågikk (se Budstikka 412004)
ivaretok arkivmateriell fra tiden før l. desember
1996. Postmuseets gjenstander gikk til Maihaugens
magasiner via en fiellhall ved Bekkelagskaia. Jeg

rundt

fbrsyningskatalogen (sitat

R28): "For at

hele

kvartalet. rnen søppelcontainere og papircontainere
i bakgården ble fort fylt opp. Det ble holdt interne
auksjoner over en god del ting, alt fia firmagaver

med postlogo til originalgrafikk og andre
innrammede bilder, og blant annet forskjellig

brukte frimerkehengsler.

verktøy og utstyr for øvrig. På en slik auksjon
sikret jeg meg en gammel og svæft velbrukt
treklubbe, og åtte hulljern i størrelser fia 20 til 33
mm. Jeg visste nerrlig hva de var brukt til.

Når du kikker på et stempelkort, ser du at de eldste
stempelavtrykkene opprinnelig var klebet på svart
karlong. Jeg vet ikke om det var bevisst, men som

resultat fiarnstår disse avtrykkene med doble
ringer. Dette er selvfølgelig ikke tilf'elle, og mange
fbrfattere har hatt en jobb med saks eller Photoshop
på stempelillustrasjonene sine fbr å få det konekt.
Og andre har gått i fella og gjengitt avtrykkene
rned dobbelt ring.

å,@
-H
&r

-2.9

jt

:!E r r-4600

Det var også slik tidligere, at utklippene til
stempelkortene skulle være runde og klippet
forholdsvis tett opp til avtrykkets ytterste ring. Fra
omkring 1990 ble de heldigvis klippet ut firkanter
med bedre rnargin. Men nå komrner vi til de
hulljernene jeg kjøpte på auksjon. Disse hadde i
sin tid blitt brukt til å "stanse ut" runde avtrykk
ved Postmuseet. Ved hjelp av en fotokopi av et
tjenestekort med seks avtrykk, har jeg gjengitt på

åN.l r-,)100

Stentpelkort - Haga

illustrasjonen orntrent hvordan
22

det

foregikk.

Hva skjedde med stempelkortene etter 2003?
Arkivet med de originale kortene gikk sarnmen
med gjenstandssamlingen. blankettarkivet,
plakatarkivet, fllmarkivet og biblioteket til
Postrnuseet. Reserveavtrykkene fulgte med de
l'ilatelistiske samlingene til en uviss skjebne i
Norges Bank. Det var ikke fbrutsetningen at de

Dessverre kan det være lett å bomme ved en slik
fbrdi klippene åpenbart

fiamgangsmåte, især

skulle være tette. Noen ganger har dessverre
hulljernet blitt slått inn iavtrykket og skadet
gjengivelsen av deler av ytre ring.

fllatelistiske samlingene skulle være utilgjengetig

fbr lbrskning, rxen de er dessverre i praksis blitt
det.

Følgebrev av blankett nr. 73
Tjeneste kort 5u. Mui 1914
Av Oddbjørn Salte
H u I lj

ern btu kt pti

Det er mye rart sonr i blant dLrkker opp fia de dype
.s I

etrt pe

I

avt n'kk

gjemmer. Postverket har. rraturlig nok, et strengt
reglement. Det er nødvendig i en bransje som skal
håndtere verdisaker lbr fblk f'lest. Kreative
løsninger blir ikke alltid like godt mottatt, men her
synes jeg det tbreligger en lnorsorrr liten sak.

Hva skjedde med de resterende fire gjenværende
avtrykkene? Jo, de aller l'leste ble arkivert sorn
reserveavtrykk i et annet arkivskap. Noen ganger
kan det mangelfirllt ha blitt tatt ut bare ett avtrykk
av to tilsynelatende like stenrpler. da er det godt å
kunne referere til Larrgangens bøker med fakta og
illustrasjoner tatt direkte fl'a Ruis protokoller. Jeg
husker at i fbrbindelse nted sternpelboka fra Oslo,

q*rldrf;il
,{fr//
" '. ,hron4t-2
/

skaf}'et jeg fbrf'atteren flere kopier fia

r.7

reserveavtrykkene fbr dobbeltsjekk.

,fl;

Stempelkortene har rnange f'eil og mangler, og de
må brukes kritisk og rrå sammenholdes med andre
kilder. Som eksempel viser jeg et stempelkort fia
Haga i Akershus. Originalavtrykk tatt ved levering
av enringssternplene fia lUO0-tallet finnes ikke. og

det er satt på et dårlig avtrykk fra et senere
tidspunkt. Toringssterrpelet (lll)
og
hjelpesternpelet er sannsynligvis tatt av

y'L;p+ o
lz-TY

I fblge instruksen skal et brevhus bare håndtere
ahrinnelige brev.
brevkor-t og

postintendanten. tren de er r.nontert på sort kartclng
og fiamstår rled dobbelt ring ytterst.
Tverbjelkesternpelet lia 1939 er for så vidt greit
nok, mens toringssterrpelet (llA) tia 1954 er trolig
skåret for snaut i deler av ringen. Da gjør det ikke

korsbåndforsendelser. Alle øvri_ee postale denester

kan bare utføres av et postkontor og eller

et

poståpneri.

Brevhusstyrer Ivar Nilsen Titland var tydeligvis en
orngjengelig og hjelpsorn urann. Det er ganske
kreativt å lage et Følgebrev slik det her er gjort.
Man bntker hvcr tttctn huver - Pakken kom fram og

noe at det er montert på et nytt tilf-eldig klipp av
sarlme stempel fia 1965. Men på andre kort

fbrvirrer det, når det ved en fbil er satt opp en
dublett med en senere dato. De to håndsternplene
fia 1980 er begge altfbr tett klipper, og litra I har
derfbr skade på ringen i avtrykket nede. Haga kan

ble utlevert på bestemmelsesstedet to dager senere.

Pakken

er mottatt og

ekspedert

fia

Nappene

i Hordaland den 19. fbbruar 1922
og sendt derfia antagelig med fbrste båt inn til
brevhus i Manger

ha fått to datonurnmeratØrer av alle tre typene, Inen
bare ett avtrykk er gjengitt. Dette har egentlig ikke
så mye å si, klisjeene er maskinproduserte og

identiske fbr hver leveranse og litraen er stillbar.

Bergen fbr videre distribLrsjon sørover. Frimerkene
brevhusets
firerings kassasjonsster.npel nr 247. Følgebrevet er

overlapping.

behandlet og stemplet i Bergen sarrme dag (19 Il
22). Et morsomt posthistorisk dokurnent.

er avstemplet med uklare avtrykk av

Men de burde ikke ha vært montert r.ned
z)
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