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Et utsnitt fra en avis fra
1832, javisst. Det inngår
i artikkelen om et brevs
ferd, på sidene 12 og 13.

Medlemsmøte og årsmøte
lørdag 2. april 2016
Arvid Løhre :
Velferd og kamp;
Postens personalorganisasjoner.

Høstens møter
24. sept. og 19. nov. 2016

Møtene holdes i 2. etasje,
lokalet "Anton B.", over

Kafé Asylet
Vakkert postsegl, mer på side 17

Grønland 28, 0188 Oslo kl. 13.00
Mat og drikke: tradisjonelt opplegg

Budstikka
utkommer i 2016 med fire nummer
og sendes til medlemmene i NPS.

Noen linjer fra Om å gidde..
Et av NPS-medlemmene spurte meg på et møte hvorfor
redaktøren:
jeg gad å bruke tid på Budstikka. Svaret mitt skal jeg
ikke utdype her – heller nevne et par punkter.

Ettertrykk tillatt etter avtale for originalstoff.
(Men ikke stoff merket med ©).

Så lenge NPS-medlemmer (og noen få andre) synes at
Budstikka er lesverdig, så er det også verd å bruke tid
på å konstruere det antall sider som skal til.

Ansvarlig redaktør:
Per Erik Knudsen
Ullern allé 123, 0381 OSLO
Tlf.: 0047 2250 1349
E-post: budstikka@posthistorisk.no
per.erik.knudsen@getmail.no

Norsk Posthistorisk Selskap
Adr.: Postboks 4369, Nydalen
0402 OSLO, Bankgiro: 0540 08 40395
Hjemmeside: www.posthistorisk.no
Leder: Trond Schumacher
Holmendammen Terrasse 22, 0773 OSLO
E-post: trond@schumacher.no
Nestleder: Øivind Rojahn Karlsen
Maries vei 12, 3610 KONGSBERG
E-post: oivindrk@online.no
Sekretær: Arvid Løhre,
Lurudveien 28 K,
2020 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: henning.j.mathiassen@ebnett.no
Varamedlemmer:
Arne Thune-Larsen
Melumveien 7, 0751 OSLO
E-post: arne1@getmail.no
Knut Arveng
Baglerfaret 4, 0677 Oslo
E-post: knut.arveng@getmail.no

Stoff kommer både på direkte forespørsel fra redaktør
og som følge av de generelle opp- og utfordringer som
gis. Noe kommer fiks ferdig som e-postvedlegg eller i
vanlig post. Noe krever litt mer jobb. En jobb jeg gjerne
gjør.
Dette nummeret inneholder noen "obligatoriske" sider
som ikke krever noe av redaktøren, styrets beretning
om selskapets offisielle liv og økonomi. Disse sidene er
det også viktig å lese.
Vi er alle interessert i posthistorie og posthistorisk dokumentasjon knyttet til Norge.
Et stort spenn i tid og i geografi. I Budstikka og på selskapets hjemmeside er det
plass for fremvisning, omtale, "disseksjon" og analyse av enkeltobjekter. Vi har også
denne gang fått materiale/innlegg fra medlemmer bosatt utenfor landets grenser.
Ikke bare fra UK, men også fra Danmark.
©

Men: vi har også plass til de lange artiklene. I dette nummeret er det ingen slike,
men allerede i nr. 2 kommer et "dypdykk" på rundt 6 sider. Og skulle det komme en
"udelelig" artikkel på veldig mange sider, er det ikke redaktøren imot å utvide
sidetallet. Ja, porto og trykningskostnader vil da sprenge budsjettet. I mine øyne vil
det være uvesentlig. I mitt yrkesliv lærte jeg at budsjetter måtte betraktes som
spådommer og kanskje håp. Mitt håp som redaktør er at Budstikka flommer over av
gedigent posthistorisk stoff, "med nogo attåt".
Per Erik

Dette skiltet er det
noen, foredragsholdere
i NPS, som kan se frem
til å få som takk for
innsats. Spesiallages
av Arvid Løhre
for Selskapets bruk,
Skiltet i tre er basert på et ovalt emaljeskilt fra 1935, som kun ble
produsert en kort tid før ny logo og nytt skilt kom samme år. I tillegg er
posthornet omkranset av en "akantusranke" fra Postvesenets
uthengsskap.

Dr. Per Gelleins Minnefond, - søknadsfrist for tildelinger i 2016: 19. mars 2016.
Norsk Posthistorisk Selskap forvalter et fond som har til formål 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. april 2016.
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 Minnefond skal fortrinnsvis skje – ”til publikasjon av artikler og skrifter som vedrører norsk
posthistorie, eller til spesielle forskningsformål innen norsk posthistorie.”
Dermed favner statuttene ganske vidt, og alle søknader vil bli grundig vurdert.
Send søknaden til Norsk Posthistorisk Selskap, Postboks 4369 Nydalen, 0402 OSLO, eller direkte pr. e-post til et av
fondsstyrets medlemmer:
Trond Schumacher (fondsstyrets formann): trond@schumacher.no Arvid Løhre (sekretær): arvid@online.no
Ivar Sundsbø: IV-SU@online.no
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For et år siden, etter Nordia Lederens hjørne
2014 på Lillestrøm, ble
Nr 1 2016, sideog3
utstillingsfilatelien,
spesielt dommernes innsats,
heftig diskutert i den
hjemlige filatelipressen. Selv
slengte jeg meg på
meningsytringene med en
kommentar på lederplass i
Budstikka nr. 1. årgang 20.
Der etterlyste jeg bl.a. klarere og kanskje nye og andre
kriterier for bedømming av posthistoriske eksponater –
og i første rekke hjemstedssamlingene - på regionalt,
nasjonalt, og internasjonalt nivå. Slik situasjonen er i dag
synes det å være FIP’s internasjonale regelverk som også
gjelder ved bedømmingen av posthistoriske eksponater
ved våre hjemlige utstillinger.
Her trengs det etter min mening et nytt og eksplisitt regelverk
for hvordan bedømmingskriteriene «treatment (plan/behandling
av stoffet)», «philatelic importance (filatelistisk betydning)»,
«condition (utseende/tilstand)» og «rarity (sjeldenhet)» ’ skal
vektlegges og juryeres ved regionale og nasjonale utstillinger.
Dette gjelder ikke minst de mange hjemstedssamlingene i
posthistorisk klasse. At en samling fra et land har større
betydning enn en nærmest komplett samling og dokumentasjon
av posthistoriske begivenheter fra et fylke eller et distrikt, er
vanskelig å forstå for de fleste og ikke minst for Selskapets
mange hjemstedssamlere.
Det blir ikke lettere å forstå når han eller hun vet at de som regel
må nedlegge betydelig mer tid og arbeid for å komme i mål med
de posthistoriske opplysningene som hentes fram i eksponatet
enn det som skal til for å dokumentere bruddstykker av et land
eller et kontinents posthistorie. Her er opplysningene som skal til
for å beskrive de utvalgte dokumentene i eksponatet også som
regel lettere tilgjengelig i foreliggende filatelistisk litteratur.
Dessuten finnes det som regel rikelig med vakre (kvalitet!) og
sjeldne objekter å håndplukke fra. Det blir det mye poeng ut av.
Men hva med alle dem som konsentrerer seg om hjemstedet og
er tiltrukket av lokalhistorien, de lokale ruteforbindelsene for
postombæringen, diverse kommunale skriv og vedtak som ligger
bakom disse etc. etc.

Hvorfor ikke etablere en egen posthistorisk utstillingsklasse på
regionale og nasjonale utstillinger, kalt hjemstedssamling, som i
større grad blir vurdert utfra et lokalhistorisk ståsted?
Da ville kriterier som betydning, kvalitet og sjeldenhet måtte få et
helt nytt innhold, utfra hva som er mulig og ikke mulig å erverve
eller vise fram av f. eks. sjeldne og vakre objekter.
Desto viktigere ville betydningen av den lokalhistoriske
dokumentasjonen måtte bli i en slik klasse.
Vi lever i en tid hvor samlerområder knyttet til historie og
lokalhistorie har en kraftig oppblomstring. Dette gjelder alt fra
slektsgransking og søken etter familiens ‘røtter’ til fordypning i
eksempelvis dampskips- og krigsposthistorie, der også attraktive
posthistoriske objekter og sjeldne stempler knyttet til
(lokal)historien vil kunne være en viktig del av samlerområdet.
Hvorvidt denne trenden skyldes ‘Tore på sporet’ eller de mange
reality-seriene som vises på våre TV-kanaler – ofte med et historisk
tilsnitt - , skal være usagt. Men fellesnevneren synes å være et
ønske om å skaffe seg opplysninger om samlergjenstandenes
historiske tilknytning. Frimerker og brev med stempler som
dokumenterer postale forsendelser og lokalhistoriske begivenheter
er et møte med og et bilde av historien og vil kunne være en viktig
del av samleriene til folk flest. Dette samsvarer også med
hjemstedssamlerens hovedmotivasjon for å stille ut sine
stemplede brev og frimerker fra hjemstedet. Vi i NPS ønsker
selvfølgelig denne trenden i samlinger generelt og i filatelistiske
eksponater spesielt, hjertelig velkommen.
Som vanlig avslutter jeg med å avbilde et posthistorisk objekt,
denne gang et postkort frankert med 2 + 3 + 5 øre posthorn,
stemplet med 4-ring nummerstempel 706, sidestemplet
Nittedalen 5 – IV- 10, og sendt til Vesoul i Frankrike hvor det er
ankomststemplet ‘Vesoul 8-4-10’. Et interessant og utvilsomt
sjeldent posthistorisk objekt i en landesamling så vel som en
hjemstedssamling (fra Akershus?). I sistnevnte samling ville
objektet trolig være et unikat, eller hva?
Jeg overlater gladelig til leseren å kommentere både «philatelic
importance», «condition» og «rarity» av objektet i en posthistorisk
landesamling vs en lokal hjemstedssamling.

Hva med kartleggingen av "rarity" (lokalt!) til de lokale
objektene i en slik samling ─ det være seg et stempel eller
dokument i en reiserute som eksisterte noen få uker et år eller
to i sommersesongen. - Hvordan skal det kunne verdsettes og
juryeres i våre hjemstedssamlinger ─ basert på FIP’s gjeldende
internasjonale reglement for posthistoriske utstillingsklasser?
Her trengs et nytt reglement og kanskje også enkelte nye
kriterier for regionale og nasjonale utstillinger, et reglement som
bedre ivaretar verdien av en godt gjennomarbeidet hjemstedssamling. Dem er det mange av i Selskapet.

Med ønske om en fortsatt god vinter med mye innehygge,

Trond

Et raskt søk på spesialreglementet for våre regionale frimerkeutstillinger her hjemme, viser overhodet ingen nasjonal
tilpasning til hjemstedssamlerens særlige behov for
dokumentasjon i sitt eksponat.

Posthistorikere
er lykkelige i en
verden der vi kan
dyrke en hobby
sammen med
likesinnete. Og vi
har det ikke slik på
hjemmebanen.

De ulike utstillingsklassene i posthistorie ved våre regionale
utstillinger fremstår som en direkte oversettelse av FIPs
internasjonale reglement for posthistoriske land-eksponater og
nasjonale og internasjonale begivenheter av en viss philatelic
importance!
Dette dekker ikke hjemstedssamlerens behov for en fair
bedømmelse.
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fordelt slik:
1) Knut Glasø, kr 2.000,- til utgivelse av bok om
«T(h)rondhjems bypost».
2) Stempelgruppen i Rogaland v/ Hallvard Slettebø, kr
3.000,- til trykningsbidrag for håndboka:
«Poststemplene i Rogaland 1848-2015».
3) Krigs- og Feltpostforeningen (KFF) v/ Bjørn
Muggerud, kr 3.000,- til utgivelse av en bok av Erik
Lørdahl med arbeidstittelen: «Murmansk konvoiene
sett med historiske og posthistoriske øyne».
4) Striletaggen – Nordhordland Filatelistklubb v/ Jan
Martin Myklebust, kr 3.000,- til bokprosjektet:
«Poststader og poststempel frå Nordhordland».
5) Norsk Skipsposthistorisk Forening (NSPF) v/ Odd
Arve Kvinnesland kr 3.000,- til særtrykk med
oppdatering av første/siste registrerte datoer i Per E.
Danielsens bok «Norske Skipspoststempler».

ÅRSMELDING FOR Organisasjonsnummer: 992 484 969
NORSK POSTHISTORISK SELSKAP 2015
Styret i NPS har i 2015 (etter årsmøtet) bestått av Trond
Schumacher (leder), Øivind Rojahn Karlsen (nestleder),
Gunnar Melbøe (kasserer), Arvid Løhre (sekretær), Henning J.
Mathiassen (styremedlem) og Arne Thune-Larsen og Knut
Arveng (varamedlemmer). Henning J. Mathiassen har vært
selskapets web-redaktør, Per Erik Knudsen har vært redaktør
av Budstikka og Inge Johansen har vært revisor.

MØTER
I 2015 er avholdt 4 medlemsmøter, 4 styremøter, og 1 åpent
møte. Mellom styremøtene holder styret kontakt pr. e-post.
• Medlemsmøte 24. januar 2015. Møtets hovedpost var:
«Kystpostruten Kristiania – Bergen» ved Odd Arve
Kvinnesland.
• Årsmøte og medlemsmøte 18. april 2015. Hovedpost på
medlemsmøtet etter årsmøtet var: «Med
Londonutgaven på kryss og tvers» ved Bjørn Schøyen.
• Medlemsmøte 19. september 2015. Møtets hovedpost
var: «Utenrikshandelen i skillingsperioden vist ved norske
skillingsbrev til utlandet» ved Georg Størmer.
• Medlemsmøte 21. november 2015. Møtets hovedpost
var: «De norske poststemplene 1845-1854» ved Finn
Bjørke.
• Åpent foredrag og presentasjon av bok under
Landsmøtet i Trondheim, 7. juni 2015:
«Feltpostinspektøren. Posten i krig 1940» ved Arne
Eriksen.

BUDSTIKKA
Budstikka utkom med fire utgaver i 2015. Styret er meget
godt fornøyd med arbeidet vår redaktør Per Erik Knudsen
gjør med layout og stoffvalg.
To av artiklene ble valgt ut til «Filatelistisk Årbok» i 2015.

HJEMMESIDEN
Hjemmesida er fortsatt selskapets ”raske” informasjonskanal og digitale arkiv, og alt innhold er åpent for alle
interesserte. Kostnadene knyttet til websida har i alle år
vært minimale, og dette ser ikke ut til å endre seg stort i
årene som kommer. Publisering av stoff digitalt er utrolig
kostnadseffektivt!
I 2015 ble det lagt ut noen eksponater som man kan gå
gjennom i ro og mak, og dette vil fortsette om medlemmene
stiller sitt materiale til rådighet. Tilgangen på nytt stoff ellers
kunne vært bedre, og vi håper at situasjonen endrer seg i
løpet av 2016. Det er nå opp til medlemmene å fylle
hjemmesida med posthistorisk stoff til glede for andre.
Nåværende redaktør, Henning Mathiassen, har gitt
valgkomiteen beskjed om at han ønsker å tre ut av styret
etter mange års innsats . Hans styreverv har vært kombinert
med funksjonen som webredaktør siden 2008. En ny
webredaktør må derfor være på plass i løpet av våren 2016

De ordinære møtene er blitt avholdt i Kafé Asylet, Grønland
28 i Oslo, i lokalet «Anton B».

MEDLEMMER
Ved årsskiftet hadde NPS 154 ordinære medlemmer, 5
innbudte og 7 æresmedlemmer. Selskapet fikk 3 nye
betalende medlemmer i 2015. Æresmedlemmer er: Harry
Snarvold, Tore Gjelsvik, Arne Thune-Larsen, Olga Ellis, Ivar
Sundsbø, Wilfred Wasenden og Arvid Løhre. Sistnevnte ble
utnevnt på møtet 18. april 2015.

UTSTILLINGER OG DOMMERAKTIVITETER
Medlemmer av NPS har i 2015 deltatt og høstet heder og
ære ved utstillinger på alle nivåer; ved de internasjonale
utstillingene Europhilex London 2015 og Singapore 2015, på
den nordiske utstillingen Nordia 2015, den nasjonale og
regionale utstillingen, Trondheim 2015, og ved de regionale
utstillingene Haldenfil 2015 og Mandal 2015. Medlemmer
har også hatt dommeroppdrag ved de nevnte utstillingene.

Vi takker alle som har bidratt i 2015, enten på møtene, i
Budstikka eller på hjemmesiden ”posthistorisk.no”.
Styret i NPS, 30. januar 2016

ØKONOMI
Selskapets økonomi er god. Hele 75% av inntektene kommer
fra medlemskontingenter, og en stadig mindre del fra
renteinntekter. Vi takker våre sponsorer for det årlige
trykningsbidrag til ”Budstikka” på 10.000 kr.

DR. PER GELLEINS MINNEFOND
Denne treffende
illustrasjonen har
Egil H Thomassen
funnet for
Budstikka, under
Skolenytt på
Facebook.

Dr. Per Gelleins Minnefond er opprettet ved en gave fra fru
Laura Gellein den 17.11.1984 på kr 100.000. Fondet er i 2005
og 2013 styrket med gaver fra tre av våre medlemmer på til
sammen kr 66.500.
Dessuten overførte Selskapets styre kr 10.000 til Fondet i
2015. I forbindelse med årsmøtet, 18.4.2015, ble det utdelt
kr 14.000 fra Dr. Per Gelleins Minnefond til fem prosjekter
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Norsk Posthistorisk Selskap
2015
Regnskap
60 392
2 010
10 000
3 996
2 920

2014
Regnskap
71 550
5 115
10 000
4 100
4 974

2015
Budsjett
70 000
5 000
10 000
4 000
4 000

2016
Budsjett
60 000
3 000
10 000
4 000
2 500

Sum Inntekter

79 318

95 739

93 000

79 500

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

22 930
46 916
1 229
4 203

22 926
46 946
1 229
2 977

30 000
48 000
2 000
3 000

25 000
50 000
1 500
3 000

Sum kostnader

75 278

74 078

83 000

79 500

4 040

21 662

10 000

0

Kontingenter
Donasjonsauksjon
Annonser Budstikka
Andre inntekter
Renteinntekt

Resultat

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
I NORSK POSTHISTORISK
SELSKAP
lørdag 2. april 2016
kl. 13:00 i ”Anton B”,
Kafe Asylet, Grønland 28, 0188
OSLO.
SAKSLISTE:

Eiendeler
Bankinnskudd

217 368

223 328

Sum eiendeler

217 368

223 328

Gjeld og egenkapital
Avsetning Gellein
Forskudsbetalt kontingent
Egenkapital
Sum gjeld og egenkapital

0
43 512
173 856
217 368

10 000
44 850
168 478
223 328

1.

2.
3.

Oslo, 31. januar 2016
Trond Schumacher (s)
Leder

Øivind Rojahn Karlsen (s)
Nestleder

Arvid Løhre (s)
Sekretær

Gunnar Melbøe (s)
Kasserer

Henning J. Mathiassen (s)
Styremedlem

Dr. Per Gelleins Minnefond
2015
Regnskap
Resultatregnskap
Renteinntekt
Mottatte donasjoner
Utdelinger

2014
Regnskap

1 695
10 000
-14 000

3 104
0
-12 000

-2 305

-8 896

Underskudd
Eiendeler
Bankinnskudd

118 762

121 067

Sum eiendeler

118 762

121 067

Grunnkapital (uangripelig)
Fri kapital

100 000
18 762

100 000
21 067

Fondets egenkapital

118 762

121 067

Oslo, 31 januar 2016
Trond Schumacher (s)

Ivar Sundsbø (s)

4.
5.
6.
7.

Konstituering.
a) Godkjennelse av
innkalling.
b) Valg av dirigent og
sekretær.
c) Valg av to medlemmer
til å undertegne
protokollen.
Styrets årsmelding.
Rapport fra Dr. Per
Gelleins Minnefond.
Regnskap.
Fastsettelse av kontingent
for 2017.
Budsjettforslag 2016.
Valg.
Leder (1 år)
2 styremedlemmer (2 år)
2 varamedlemmer (1 år)
Revisor (1 år)
2 medlemmer av styret for
Dr Per Gelleins minnefond
(i tillegg til leder av NPS)
(1 år).
Samt valgkomité.

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i
NPS, 2. april 2016:
Leder (1 år): Trond Schumacher (gjenvalg)
Styremedlemmer (2 år):
Arvid Løhre (gjenvalg) og Olav Dyresen (ny)
Varamedlemmer (1 år):
Ole Jørgen Grann (ny) og Øyvind Midtlid (ny)
(Øivind Rojahn Karlsen og Gunnar Melbøe er ikke på valg i
år og gjenstår derved i styret.)

Arvid Løhre (s)

Vi mangler fortsatt kontingent fra 25 medlemmer.
Hvis du er blant disse, ønsker vi din betaling snarest.
Send 400 kr. til vår bankgiro 0540.08.40395.
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Revisor (1 år): Inge Johansen (gjenvalg)
Styret for Dr Per Gelleins minnefond (1 år):
Ivar Sundsbø (gjenvalg) og Arvid Løhre (gjenvalg)
Alle de foreslåtte er forespurt og sagt seg villig til å
velges.
Halden/Fredrikstad, Per M Kindem Jan Kr Isaksen

Fjeldhaugs Postaabneri

av Olav Dyresen.

Når dette skrives er vi kommet til siste halvdel av november og Advent står for tur. Alf Prøysen skrev i sin musevise «Når nettene blir lange og
kulda setter in, så sier vesle musemor til ungeflokken sin:
Hvis ingen går i fella, men passer seg for den, skal alle sammen snart få feire jul igjen!»
For oss som er bitt av samlebasillen og venter på høstens auksjons-kataloger, synes jeg denne visa også har en moral. Når nettene blir lange
og auksjonskatalogene kommer inn, så sier man til seg selv: Nå må du ikke gå i fella og kjøpe noe du ikke trenger eller betale alt for mye, så
kan vi alle sammen kose oss med funnene i jula.
Jeg har nok dessverre noen ganger gått i fella,
men har heldigvis evnen til å glemme det fort og
heller kose meg med de gangene jeg synes jeg har
kommet over en skatt. Når høstens Skanfil
Moldenhauer katalog kom, lå det mange timer
med kos og leting etter aktuelle objekt, som skulle
sjekkes videre ut på visning. Denne gangen var det
veldig mange objekt innenfor mitt område –
Hjemstedssamling Hedmark fylke frem til og med
den første enrings stempelperioden. Samlingen er
også utvidet noe, slik at jeg også tar vare på brev
og posthistoriske objekter om postføringen på
Mjøsa og jernbane i eller gjennom Hedmark.
I årets katalog var det veldig mye innenfor dette
området,slik at jeg måtte passe meg for ikke å gå i
fella, Her er det ett spesielt objekt jeg vil fortelle
om. Det var beskrevet i katalogen slik:«14 4
skilling med blekkryss på brevomslag med håndskrevet påtegning «Fjeldhaug 31/10-69» sendt til
Christiania. Svak arkivbrett gjennom merket».
Fjellhaug hadde jeg vært borte i innenfor mitt
område, samtidig som det sikkert også var andre
steder som kunne ha et slik navn. Sjekket gjennom mine notater og litteratur og fant at det var
et brevhus i Nordre Odalen, som het Fjellhaug,
men det ble ikke opprettet før i 1912, så det var
det ikke. Det var også et dampskipsanløp på
Mjøsa, som het Fjellhaug – Kunne det være
derfra?
Noterte objektet på oversikten jeg ønsket å
undersøke videre på på visning. Der fant jeg ut at
beskrivelsen i katalogen stemte bra, men den det
var et lakksegl på baksiden, og mottaker hadde
notert avsender inne i brevomslaget. Lakkseglet
hadde preget L I Hammerstad og påskrivten inne i
omslaget var Ole Larsen Hammerstad. Hvem var
så dette? Et raskt søk på internett fortalte meg
følgende: «Han var født 1817 på Toten. og døde
samme sted i august 1873. Hammerstad var ordfører i Østre Toten og stortingsmann for Kristians
amt. Nest etter Peder Fauchald var han trulig
Totens mest innflytelsesrike politiker på 1800tallet. Han har blitt tegna som en svært konservativ og typisk sparepolitiker, men også som talsmann for skole og opplysning. Sjøl kunne han
både tysk, fransk og engelsk og siterte gjerne sin
favorittforfatter, Ludvig Holberg. Hammerstad ble
i 1840 gift med sørumsjenta Anne Marie Nordli
(1813-71) og brukte farsgarden hennes, Nordli, et
års tid. Alt i 1841 flytta de til Hammastad i
Totenvika, til garden som opprinnelig Oles mor
kom fra» Hammerstads foreldre var Lars Paulsen
Balke og Helene Olsdatter Hammerstad. Hammerstad lå rett ved Fjellhaug dampskipsanløp. Med
dette følte jeg meg sikker på at brevomslaget var
fra anløpsetedet for damskipene på Mjøsa., så jeg
la det på ønskelisten til auksjonen. Og jeg fikk
tilslaget, uten å ha gått for kraftig i fella og betalt
for mye. Det syntes jeg i hvert fall selv.

Vel hjemme igjen med det, fortsatt jeg undersøkelsene og fant at det var informasjon om opprettelsen av poståpneriet i sirkulære nr. 12/1866. Av en eller annen
grunn var ikke 1866 med i «Postens sirkulærer på nett», så jeg prøvde meg med en
mail til Postmuseet på Maihaugen, og spurte om de kunne gi meg en scan av det
ønskede sirkulære, uten at jeg hadde for store forventninger. Til min store glede
kom det et raskt og hyggelig svar allerede samme dag, med sirkulæret vedlagt.

Fig1 – Utklipp fra Sirkulære nr. 12 1866

Videre søk fant at nedleggelsen var omtalt allerede i 1874

Fig2 – Utklipp fra sirkulære nr. 10/1874

Poståpneriet var altså i drift i perioden 15.06.1866 og til 01.07.1874. 9 sesonger
med dampskipstrafikk.
Påskriften Fjeldhaug antar jeg nok ikke er å anse som «massevare», da jeg ikke
hadde observert det på noen auksjoner de siste årene og det vil passe flott inn det
jeg håper å bygge opp rundt i postføring på Mjøsa..

Fig 3. – Det omtalte objekt.

Nysgjerrigheten, hadde tatt meg, og jeg begynte å se om det var mulig å finne ut
hvilket dampskip som brakte med seg posten fra Fjellhaug på sydgående rute
31.10.1869 ned til Eidsvold for videre frakt med Hovedbanen til Christiania. Nye søk
på internett gav følgende fra en annonse i Lillehammer Tilskuer fra 15. mai 1868 at
Skibladner og Kong Oscar gikk i følgende daglige rute:
1868: En annonse i Lillehammer Tilskuer 15. mai 1868 viser at Skibladner og Kong
Oscar går i følgende daglige rute:
Avgang Eidsvold 11.15 og ankomst Lillehammer 18.25.
Avgang Lillehammer 08.15 med ankomst Eidsvold 15.30.
Anløp "Minde, Ekornholmen, Stigersand, Fjeldhoug, Gillund, Hamar, Næs,
Smørvigen, Gjøvik, Heggenhougen, Ringsaker, Birid, Frengstuen".
Det var feil år, men ga antydning om at det kunne være mulig å finne ut av. Ny
epost, denne gang til Mjøssamlingene på Minnesund. Like raskt og hyggelig svar,
selv om det ikke gav noe svar:
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«Har rutetabeller for 1868 og 1870, men ikke fra 1869. Disse tabellene sto i
Lillehammer Tilskuer. Skal til Oslo igjen til uka og er ofte på Nasjonalbiblioteket.
Viss du ikke selv er i Oslo og tar turen innom. Siden dette er en vinterrute, 31/10,
gikk også "Færdesmanden" fortsatt som reserve for "Skibladner". "Dronningen"
gikk også dels i denne ruta, men den lå til ombygging store deler av 1870, så helt
teoretisk kan det være 4 båter det her er snakk om.»
De 4 ble da:
Skibladner
Kong Oscar
Færdesmanden
Dronningen
Min neste aksjon ble så et besøk på Nasjonalbiblioteket, for å se om jeg kunne
finne mer informasjon. Her fant jeg informasjon om rutetider høsten 1869 og den
var lik rutetidene beskrevet over for 1868. Fant også informasjon om at siste
søndagsseiling var 7. November den høsten. Mitt brev gikk altså sydover på nest
siste søndagsseiling den høsten.

Fjellhaug

medlemmer

Fig.4 – Informasjon i Lillehammer Tilskuer om siste søndagsseiling høsten 1869

Hadde fortsatt ikke funnet ut av hvilken båt som gikk sørover på Mjøsa. Tok
derfor kontakt med «Mjøssamlingene» nok engang. Vedkommende som jeg hadde
fått kontakt med der, hadde også vært på Nasjonalbiblioteket siden sist og funnet
ut mer. Her kan man virkelig snakke om god service. Han kunne fortelle meg at det
i «Lillehammer Tilskuer» ble kunngjort at søndag 31.Oktober «afgaar Dampskibet
Kong Oscar fra Lillehammer til Eidsvold kl. 8 Morgen». Kunngjøringen stod i avisen
fredag 29. Oktober:

Fig. 7. Fjellhaug markert på moderne kart over søndre
del av Mjøsa.

Forslag på nye medlemmer
i selskapet:
Fra Arvid Løhre, støttet av Geir Lunde:
Rune Kristiansen, 8980 Vega.
Medforfatter til et hefte om posthistorien på
Vega, og har en internettside med post-historie
fra samme område. Aktiv deltaker på sosiale
medier om filateli og posthistorie.

Fig.5 – Kunngjøring om hvilken mjøsbåt som gikk sørover på Mjøsa søndag(31.10.1869)

Gjennom dette kan jeg med stor sikkerhet påstå at brevet ble fraktet med
«Kong Oscar» fra Fjellhaug til Eidsvold. Ifølge rutetabellen med avgang derfra kl.
12:55 og ankomst Eidsvold kl. 14:37. Ifølge samme rutetabell gikk hovedbanen fra
Eidsvold til Christiania kl. 16:00.
De sendte meg også et bilde av "Kong Oscar" slik den så ut i 1869 før ombygging
og påmontering av aktersalongen i 1877. Bildet tilhører Nasjonalbiblioteket og ble
lagt ut på deres hjemmesider. Fotografen var Ole Thobias Olsen som var ansatt
som planlegger i Hovedbanen, mellom 1863 og 1883(?) tok han mange jernbanerelaterte bilder og på enkelte kom det med Mjøsbåter. Vi kan takke han for dette,
som så langt er unikt.

Fra Gunnar Melbøe, støttet av Bjørn Muggerud:
Egil Kiserud, 0287 Oslo.
Kandidaten er utstiller med lokal posthistorie fra
området Ladegaardsøen/Bygdøy, og har holdt
foredrag om filatelien på Tydskestranden og
Skøyen. Har også utstilt flere postkortsamlinger.
To forslag fra Trygve Karlsen, med støtte av
Trond Schumacher:
Geir Vikan, 7025 Trondheim.
Kandidaten er utstiller i posthistorisk klasse,
aktiv deltaker i NFFs hjemstedsgruppe med
innlegg, og er foredragsholder.
Hans Ludvig Olsen, 7804 Namsos.
Kandidaten er utstiller i posthistorisk klasse, og
har vært aktiv bidragsyter til NFFs
stempelkatalog på nett.
Fra Arvid Løhre, støttet av Knut J. Buskum:
Bernt Odd Kollevoll, 2860 Hov.
Kandidaten har internett-side med posthistorie
Vest-Oppland, basert på egen forskning og god
kjennskap til området gjennom sitt virke i
Posten.

Fig.6 – Unikt bilde av «Kong Oscar»

Så helt til slutt, kan jeg oppsummere at objektet har gitt meg flere timer med
glede, spenning og kunnskapsheving. Altså et vellykket kjøp, nærmest en skatt.

Olav D
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Kjenner du noen som kanskje kan være interessert i
medlemskap i NPS? En liten forutsetning er at vedkommende er utadrettet med sin posthistoriske
interesse, og formidler sin kunnskap gjennom foredrag eller publisering. Det kan være på nettet eller på
papir, eller som utstiller. Tips styret, så hjelper vi til
med å utforme et forslag på vedkommende!

Dette er et eksempel på moderne posthistorie. Noe vi må
ta vare på mens "det finnes" og ta med oss til fremtidens
samlere. Om det da er samleverdig er en helt annen sak. Vi
gir etterkommerne muligheter. Artikkelen har i en tidligere
versjon stått i TFK-nytt (organ for Troms Filatelistklubb).

Feilsendt rekommandert brev fra India.
Av Yngve H. Lundblad.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Postnummer 7022 ligger
innenfor det område som
sogner til Post i butikk
hos Bunnpris på Havstad,
i Byåsveien 158, 7021
Trondheim.
Postnummer for butikken
og postboksene på
Havstad er 7425,
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Postmengden går ned i de fleste land, men filatelister er
fortsatt gode kunder hos postverkene rundt om i verden.
Også moderne filateli kan være interessant.
I høst fikk jeg et rekommandert brev. På henteblanketten
fra posten framgikk det tydelig at brevet jeg skulle hente
kunne være litt spennende. Innholdet var et frimerke til
en ny samling jeg driver og bygger opp. Kjøpesum
inklusive porto var på vel 50 kroner. Så langt ikke noe
unormalt. Det eneste må være den lave portoen, sett fra
oss som er vant til norske portotakster.
Brevet (Fig 1) var påsatt en etikett (Bl. 70.048.00), som
forklarer at brevet er blitt feilsendt (her er det påført med
penn at brevet er sendt til 7022). Under 7022 står det noe
annet, som er svært vanskelig å tyde, men det siste siffer
har vært et 5-tall.
På konvolutten er postnummer blitt endret og avsender
har skrevet 9-tallet i 9022 litt utydelig. Noen har rettet på
9-tallet. Men hvem?
Brevet ble hentet på dagligvarebutikken i bydelen Kroken
hvor jeg bor. En artikkel ble skrevet til TFK-nytt, men noe
gjorde at jeg måtte endre den opprinnelige artikkelen. Et
par dager etter at brevet var hentet lå det en dag en ny
blankett for rekommandert brev (se scann, fig. 2). Den
elskverdige damen i butikken kunne fortelle at jeg hadde
hentet brevet og oppga dato og klokkeslett. Hun lette
gjennom alle rekommanderte brev som var oppbevart for
å se om det var noen feil, men det var det ikke, brevet var
blitt utlevert. Jeg måtte ta en sjekk, og ganske riktig, jeg
hadde hentet brevet.
Kontroll av rekommandasjonsnummer fra India stemte
(RM124217340 IN). Nå begynte det å bli interessant. Som
det framkommer på den nyeste henteblanketten er det
ikke noen blankett om feilsending pålimt konvolutten.
Hva har skjedd?
Jeg trodde først at brevet var kommet til Tromsø og
derfra feilsendt til Trondheim etter at den henteblanketten som vises her, var laget. Men ved søk på Postens
hjemmeside (Fig.3) fremtrer et annet bilde. Se nederste
utsnitt med dato og klokkeslett. Blanketten må være
utstedt før brevet ble sendt til Trondheim, antagelig der
utenlandske rek-brev blir registrert. Dessverre mangler
dag og tid for dette. Videre forskning med hjelp av det
sendingsnummer som brevet har fått ved ankomst,
70300491586631182, ville kanskje gitt svar.
Men hvorfor har denne blanketten brukt så lang tid på å
nå meg? Ingen opplysning om feilsending på den. Den
henteseddel jeg fikk brevet utlevert med, ligger sikkert i
det store arkivet, ettersom jeg har signert på butikkens
terminal. Var den utstedt i Trondheim eller i Tromsø?
Her ligger det mye spennende moderne posthistorie. Det
vil kanskje være fornuftig av oss alltid laste ned søk fra
postens hjemmeside og lagre en utskrift, evt. sammen
med konvolutter vi mottar.

En tidlig pakkeadresselapp ?

Vegard Bakka

Fra Olga Ellis fikk Budstikka julehilsen med følgende vedlegg:
For en tid siden kjøpte min datter (eBay fra USA) en pakkeadresselapp som var tidligere og forskjellig fra alle jeg har sett
før av sekkelapptypen.. Den er nesten hvit i farge og papiret
har markant, grovt lerretspreg.
Dessverre er blankettnummer borte og et frimerke har falt av.
De senere jeg har er brune (blankett 181), min eldste trykt
november 1922, brukt i 1923.

til minne

Jeg mottar gjerne feedback fra medlemmer som vet mer om
min blankett.
Olga Ellis

Vårt medlem Vegard Bakka døyde 8. januar 2016 etter ein
tids sjukdom. Vegard Bakka var fødd 17. februar 1940, og
hadde sin yrkesaktive karriere i Postverket. Han starta som
postelev og vart reserveekspeditør i Oslo i 1961. Tre år
seinare sette han kursen heimover til Vestlandet og Bergen
postkontor. Her vart det mange år som reisande postekspeditør på lokale ruter frå Bergen. Han var også ein periode
avdelingssjef på Geilo før har vart postinspektør i 5. postdistrikt. Då han gjekk av med pensjon vart han leiar for
postpensjonistane i Bergen i 10 år. Han var oppteken av at
postpensjonistane skulle vera aktive i å ta vare på posthistoria. Han ordla seg mellom anna slik: Me eldre er viktige
kulturberarar og vår plikt er å føra vidare det me veit og kan
til nye generasjonar.
Sjølv var Vegard Bakka det me må få kalla ein posthistorisk
aktivist. Nokre har kan hende treft Vegard som ”sommarpostmeister” på Maihaugen, der han i fleire år var ein av
postpensjonistane som engasjerte seg i å formidla posthistorie. Han utmerka seg som ein entusiastisk og kunnskapsrik omvisar i utstillinga omkring og i postgarden, og kunne
fortelja mykje og mangt frå postens mangfaldige historie.
Men det var kanskje først og fremst når det gjaldt
veteranbåtar og postlugarar at engasjementet var som
høgast. Han kjende postlugaren frå si eiga tenestetid. Ein
stad har han sagt at dåtidas postekspeditør var ein travel og
sveitt fyr i lagerfrakk. Dei gamle postlugarane var prega av
mykje støv og ferske aviser. Og han kunne fortelja om postløyndom og verditransportar og postlugarar der det berre
var tenestemenn som hadde tilgang. Veteranbåtmiljøet på
Vestlandet fekk såleis nyta godt av Vegards entusiasme og
innsatsvilje. Han var medverkande då Posten Norge vart ein
av hovudsponsorane til Veteranskips- og samferdslefestivalen NORDSTEAM 2000 BERGEN, der vestnorske
postpensjonistar mønstra på som ”postekspeditørar” på de
gamle båtane, og delte minner frå gamledagar med
passasjerar og mannskap. Han treivst i postlugaren på DS
Oster, Vegard. Og når eit veteranskip vart ”postførande” og
fekk overlevert postflagg, skulle det ikkje skje utan ein liten
høgtideleg seremoni!
Då Vegard slutta som leiar for postpensjonistane oppmoda
han alle medlemene til å sjå framover, finna saman, vera
saman og ha det triveleg. Ein eldsjel, entusiast og inspirator
har gått bort, og vil verta sakna.

Stemplet Trondhjem P.P. 14 VII 21, Kristiania P.P.I. 15 VII 21.
I Budstikka nr. 1 og 2 fra 2007 hadde Arvid Løhre artikler
om pakkeposten til USA. Arvid viste mange eksempler,
men ingen av dette pakkekortet.
Redaktøren formidler gjerne post/e-post til Olga.

Slik vil boken Egil H.
har laget, se ut når
den foreligger i april.
På første medlemsmøte vil den kunne
kjøpes til en
spesialpris for
NPS-medlemmer

Arne Eriksen og Arvid Løhre
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LØSBREV FRA SVERIGE TIL RØROS av Wilfred Wasenden
For en del år siden kjøpte jeg et spesielt brev signert av Karl G. Enggren i Funäsdalen i Sverige datert 12. september 1856.
Brevet er adressert til Bruks Patronen Engzelius på Røros. I brevet var det innlagt 25 Riksdaler Riksmynt som avdrag på en
utestående fordring, noe som leder tankene inn på at herr Enggren hadde kjøpt varer fra Bruks Patronen Engzelius. Firmaet
som ble drevet i navnet til Engzelius på Røros hadde en betydelig omsetning på 1800-tallet, og det er grunn til å anta at det
hadde flere kunder i grensetraktene på svensk side.

Det som vakte min interesse for brevet var en påtegning i øvre hjørnet som indikerte at det var et LØSBREV FRA SVERIGE. Brevet med
pengeinnhold ble lukket med et privat segl.
I Sverige var ordningen
med løsbrev godt etablert
alt fra tidlig på 1700-tallet.
Posten mellom to poststeder ble, i likhet med
ordningen i Norge, transportert i låst og forseglet
veske fra avsender og
først åpnet av mottagende
postansvarlig ved
ankomst.
Noen brev som skulle til
mottagere som holdt til på
veien mellom de to
poststedene, ble lagt i en
egen ulåst lösväska.

Postbudet kunne da utlevere slike brev og motta betaling for
utbringelsen direkte. Gebyret var 1 sk = 3 øre i 1855, og
vekten av brevet fikk ikke overstige 100 gram. Etter
reglementet skulle slike brev ikke frankeres, men påføres
stempel fra innleveringsstedet. Liknende ordning med løsbrev
finner vi også i Norge der brev ble lagt i den ulåste klaffen på
postvesken og kunne utleveres på postbudets rute mellom to
poststeder.
En tid etter at jeg hadde anskaffet brevet ble jeg kjent med at
nettopp dette var blitt omtalt i novembernummeret av SFT i
1994, skrevet av posthistorikeren Arne J. Bay. I artikkelen er
det svenske regelverket for løsbrev utførlig beskrevet.
Artikkelen er interessant, men etter nærmere studier av
brevet ble jeg likevel sittende igjen med en del spørsmål.
Løsbrev skulle etter det svenske regelverket utleveres på
steder mellom to poststasjoner. Dette aktuelle brevet ble
formidlet fra Funäsdalen til Røros og har passert
landegrensen. Jeg har ikke klart å finne ut om det virkelig var
en etablert postrute mellom Funäsdalen og Røros, og det
virker lite logisk at Røros skulle være en plass på ruten

mellom to poststeder. Et annet spørsmål som meldte seg
var selve påtegningen Løsbrev fra Sverrig som må ansees
som skrevet på norsk. Poststempel fra Funäsdalen manglet
også.
Litt mer gransking i arkivmateriale og samtaler med
personer med språkkunnskaper fra Rørostraktene skulle
etter hvert gi en viss oppklaring. At brevet ikke hadde
stempel er greit nok. Etter hva jeg har klart å finne fram til
fikk Funäsdalen sitt stempel først i 1859, og dette brevet er
datert i 1856. Den norskspråklige påtegningen kan
forklares ved at folk i grensetraktene på begge sider av
Kjølen ofte hadde både norske og svenske ord i sin daglige
tale, og det er ikke unaturlig at enkelte formuleringer kan
ha islett av norsk selv om det ble skrevet i Sverige.
Imidlertid er jeg av den oppfatning at påtegningen er gjort
hos Engzelius som en arkivmerknad for å holde orden på
portoregnskapet, derfor Løsbrev fra Sverrig.
Det vanskeligste spørsmålet som lenge sto ubesvart var om
brevet kunne være brakt ut med svensk postbud som et
løsbrev. At et svensk postbud skulle ha levert dette på
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Røros som et løsbrev, anser jeg som unaturlig. Nærmere
studie av det svenske regelverket for slike forsendelser
kunne imidlertid gi grunnlag for en rimeligere forklaringen.
«Lösbrev kunde också befordras med hjälp av enskilde
personers eller företags lösväskor» (SFT, 1994). Med de
forretningene firmaet Engzelius gjorde i grensetraktene
rundt Røros er det meget sannsynlig at de også besørget
utsendelse av varer til de nærliggende områdene i Sverige
inkludert Funäsdalen, enten ved privatpersoner eller firma
som sto for transporten. Det kan derfor tenkes at de som
hadde transporten også kunne bringe med seg løsbrev i
egen løspostveske på turene og på den måten å tjene noen
ekstra skillinger. Dette er antagelser og det gjenstår å finne
den hele og fulle forklaringen på hvordan brevet ble
formidlet.
Selv om det, meg bekjent, ikke er registrert flere løsbrev fra
Sverige til Norge, må en kunne gå ut fra at slike finnes der
det er kort avstand mellom sender og mottager over
landegrensen.
På bakgrunn av disse betraktningene er det sannsynlig at
sendingen er et løsbrev formidlet med enten en privat
person eller et firma som trafikkerte strekningen mellom
Røros og Funäsdalen. Av en påtegning på baksiden av
brevet går det fram at sendingen avgikk derfra 19/9,
m.a.o., 7 dager etter at det ble skrevet, noe som tyder på at
det ble liggende i påvente av leilighetsskyss.
Jeg skulle gjerne vite om andre har liknende brev eller har
flere opplysninger om fremsending av slike brev over
landegrensene.

Stemplede portotall i skillingsperioden –
ny oppdagelse
Fram til 1864 skulle kartnummer og porto påføres på
baksiden av ubetalte brev. Fra 1. januar 1864 skulle ikke
lenger kartnummer påføres, og portoen for ubetalte brev
skulle heretter angis i øvre venstre hjørne på forsiden av
brevet. For å lette postbehandlingen av ubetalte brev ble
det av en del postmestere anskaffet stempler for å påføre
brevene den manglende porto, i stedet for å bruke blekk
eller fargestift. Bruk av slike stempler er ikke omtalt i noe
offisielt sirkulære, og det synes å være noe tilfeldig hvilke
poststeder som anskaffet seg stemplene.
Porto for enkeltvektig ubetalt brev var 5 skilling fra 1.
januar 1855 til 1. januar 1877, og de fleste stempler som
ble anskaffet var derfor med ”5”-tall. 1. januar 1855 til 1.
januar 1877 er samtidig den teoretiske brukstiden for disse
stemplene. Imidlertid er bare Christianssand og Skien er
kjent før 1864, og eldste registrering er 3. mars 1858. De
aller fleste registreringene er fra 1870-tallet.
Det har nå dukket opp et brev med et hittil ukjent stemplet
portotall ”5” fra Hougsund poståpneri i Buskerud. Brevet
er sendt fra Eker, Modum og Sigdals Skifteret i Hougsund
18. januar 1876, til Drammen.

Kilder: SFT november 1994.
Internett
Egen samling.

Norgeskatalogen 1999 inneholder en
spesialartikkel av Sven Andersen om bruk
av norske stemplede portotall i
skillingsperioden, der det altså ikke er
omtalt slikt stempel fra Hougsund.
Imidlertid er det omtalt portotall ”5” på
et brev som antas å være fra Kongsberg.
Dersom noe medlem av Selskapet
kjenner til brev fra Kongsberg med
stemplet portotall, så er undertegnede
svært interessert i opplysninger om og
eventuelle kopier av slike.

.

Øivind Rojahn Karlsen
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Fra Blaafarveværket til London 1832.

Presenteret af Erling Berger.

Figur 1:
Brev mandag
d. 26. marts 1832
fra Modums
Blåfarveværk
i Fossum ved
Drammen til
handelsfirmaet
Fried. Huth & Co
i London

Fig. 1

Figur 2
Brevhovedet med datering.
Afsenderen syntes, det var
nødvendigt at påpege,
at Drammen lå i Norge

Fig. 2

Fig. 5

Fig. 3

Figur 3.
Det norske dampskib fra Stavern til
København ville ikke sejle før d. 1.
maj 1832.

Fig. 4

Brevet var i Strömstad onsdag
d. 28. marts og i Kjøbenhavn
senest lørdag d. 31. marts.
Posten til Hamborg forlod
Kjøbenhavn hver lørdag og
tirsdag og var i Hamborg tirsdag
og fredag.
Figur 4:
Hele ruten var: DrammenFrederikshald -StrömstadHelsingborg-HelsingørKjøbenhavn-Hamborg-DeventerAmsterdam-Brielle-HellevoetsluisHarwich-London
Figur 5:
Der var en rute fra Göteborg til
Harwich, men den blev ikke
benyttet i dette tilfælde.
(Klippet er fra The Suffolk Chronicle/
Weekly General Advertiser & Country
Express. 14.april.1832.)
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Brevet forlod København
lørdag d. 31. marts og nåede
til Hamborgs svensk-norske
Postkontor tirsdag d. 3. april
Foruden ruten over land til
Amsterdam var der to sejlruter til Harwich i England.
Ingen af disse ruter blev
benyttet i dette tilfælde
•
•

Med de officielle
sejlbåde fra Cuxhaven til
Harwich. Åben hele året.
Med private dampskibe
til London. Hvis der var
is på Elben blev der
sejlet fra Cuxhaven, eller
ruten blev helt indstillet
om vinteren.

Fig. 10

Figur 10:
Rapport fra havnen i Hellevoetsluis. I fjerde linie ser vi, at kaptajn
Wardling fredag d. 6. april kom ind med brevene fra London. I linie
ni ser vi, at han sejlede til Harwich lørdag d. 7. april. I de to sidste
linier ser vi skibe, som lå i karantæne under mistanke for kolera.
(Klippet er fra Rotterdamsche courant 10.april 1832.)

Fig. 6
Figur 6:
Der var forbindelse to gange om ugen fra Cuxhaven til Harwich med
sejlbåde. Turen fra Hamborg til Cuxhaven blev udført af Kongeriget
Hannover for 6 Hamborg Schilling. Denne rute skulle benyttes, hvis
ikke andet var anført. (Klippet er fra The Suffolk Chronicle/ Weekly
General Advertiser & Country Express. 3. Marts 1832.)

Fig. 7
Figur 7:
De private dampskibe fra Hamborgs centrum til London var i gang
for sommeren.
Figur 8:
Brevet var i
Fig. 8
Hamborg tirdag
morgen d. 3. april.
Posten over land til
Holland afgik
samme aften. De to
skibsruter i Figur 6
og Figur 7 blev altså
ikke benyttet.
Fig. 9

Figur 11:
Vi ser, at kaptajn Wardling ankom til Harwich søndag d. 8. april.
Posten blev videresendt til London med ankomst senest mandag d.
9. april. Brevet blev afstemplet i udlandskontoret: FPO og udbragt
samme dag.
Portoen fra den hollandske kyst til London var for et brev
under 1 Ounce og uden indlæg: 1/8d : 1Shilling og 8 Pence.
Hvis der var ét indlæg blev porto’en fordoblet til 3/4d; og
med to indlæg blev den tre-dobbelt. Posten mente, at der var
to indlæg og takserede derfor med 3 x 1/8d = 5/- Shilling
Fig.12

Figur 9:
Turen fra Hamborg
til ethvert sted i
Holland kostede 50
NL cent, skrevet som
35-15. De 15 cent
tilfaldt Holland; de
35 cent skulle deles
mellem Holland og
Hamborg.

I Deventer i Holland blev brevet desinficeret, tilsyneladende
ved at blive dyppet i en væske. Se skjolderne på brevet. Der
blev stemplet i rødt med GEZUIVERD (Rengjort).

Figur 12:
Modtageren så, at
der kun var ét inlæg
og noterede:
Only double

Fig. 13

Figur 13: Brevet blev arkiveret med notatet om, at det kom fra
Modums Blaufarben Werk. Fried. Huth var en indvandret tysker.
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En postfører blir avskjediget.
Det ble opptatt forhør ved Skedsmo tingsted på Nedre
Romerike onsdag 14. mars 1838. Forhøret gjaldt postfører
Erik Halvorsens oppførsel i ruten mellom Kongsvinger og
Christiania 18. februar det året. Til fogden var det om
kvelden den dagen blitt innbrakt en pistol og en sabelbalg
funnet på isen ved Nitsund bro. Gjenstandene tilhørte den
nevnte postfører.
Erik Halvorsen hadde i 16 år vært brevbud ved Christiania
posthus og var foregående år blitt ansatt som postfører.
Den 19. februar 1838, etter sin ankomst til Christiania på
turen fra Kongsvinger, avga han til Finansdepartementet en
rapport om hva han hadde opplevd på turen.
Ifølge denne rapporten hadde Lars Arnesen Bjerke, som
hadde overtatt som skyssdreng i Sørum fordi postbonden
Jacob Bjerke hadde et dårlig ben, spurt om de ikke skulle
stoppe på Skrimstad og ta en ½ pel brennevin. Dette hadde
han avslått fordi de hadde tatt noen drammer tidligere.
De hadde kjørt videre og ut på isen ved Nitelva hadde han
fått et slag i ansiktet så han falt av sleden med drengen over
seg. Han hadde ristet av seg drengen, sint trukket sin sabel,
gitt drengen et slag over armen og reist videre med posten
til Christiania etter en kort stans ved Skedsmo poståpneri på
gården Kragerud.

Skedsmo poståpneri, gården Kragerud. Nyere bilde.

Ved forhøret på tingstedet 14. mars føyde han til at han
var kjent med at Lars Arnesen tidligere hadde laget problemer for posten. Hans forgjenger, postfører Poulsen, hadde
fortalt at han en gang hadde måttet sitte utenfor Bjerke og
blåse i posthornet i tre kvarter før Lars dukket opp. Lars
hadde unnskyldt seg med at han ikke hadde hørt posthornet. Han hadde vært i gjestebud, blitt full og sovnet på
veien.
Skyssdrengen Lars Arnesen ga ved forhøret et annerledes
og mer dramatisk vitneprov. Ifølge ham hadde postbonden
på Bjerke skjenket postføreren to gode konjakk drammer
før avreise. Deretter hadde Halvorsen ved gjestgiveriet Moe
kjøpt ½ pel brennevin og for 1 skilling i øl, og skjenket drengen og en mann fra Ullensaker, som gjengjeldte med en
dram konjakk. Ved neste anledning, skysstasjonen Haug, var
det drengens tur til å invitere på en dram, og de delte en ½
pel brennevin og 1 skilling øl mellom seg. De hadde så fortsatt til Skrimstad, hvor drengen kjøpte en skillingsdram til
hver.
Ifølge drengens vitneprov var postfører Halvorsen nå så
drukken at da de kom ut på isen satt han og svaiet så mye at
spissleden veltet og de begge falt ut. Da drengen hadde lagt

Av Egil H Thomassen
postvesken tilbake i sleden og sto og holdt hesten, ble han
angrepet av Halvorsen. Denne slo ham med sabelen, og da
balgen falt av fortsatte han med blank sabel. Drengen fikk
flere hugg i armer og skulder og Halvorsen trakk så sin
pistol og truet med å skyte. På drengens rop kom det til folk
fra en nærliggende gård, som stoppet Halvorsen og brakte
drengen til behandling hos korpslegen.

Axel Ender. Sledekjøring på isen

Forhøret ble referert i Den Constitusjonelle 23. mars og
referenten skrev at det eneste som kunne bekrefte postfører Halvorsens vitneprov om at det var drengen som slo
ham først, var at han noe senere på dagen var blitt sett
med et sår i ansiktet. Referenten mente at det hele hadde
skjedd etter en misforståelse fra Halvorsens side. Den 24.
mars kunne Morgenbladet meddele at postfører Erik Halvorsen ved Kongsvingerposten var blitt beordret avskjed fra
sin stilling fordi han hadde drukket brennevin på kroer på
Romerike og i beruset tilstand angrepet sin skysskar med
sabelhugg, samt deretter å miste sin pistol og sabelbalg.
Men et av vitnene ved forhøret reagerte på referatet på i
Den Constitusjonelle, og skrev et innlegg som ble trykket i
Morgenbladet 4. april. Vitnet undertegnet seg W. Thrane.
William Thrane var onkel til Marcus Thrane. Den sosiale
samvittighet lå nok til slekten. William Thrane skulle senere,
i mai 1849, flytte til Brevik, hvor han redigerte og utga
avisen Adresse-Tidende for Brevig, Stathelle og Langesund.

Skedsmo kirke
(slik den var
1673-1858).

Original
tegning av
Gerhard
Schøning,
ca. 1775.
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Ved forhøret i Skedsmo var William Thrane innkalt som
vitne fordi han hadde vært tilstede ved Skedsmo poståpneri
da postføreren ankom dit. Thrane vitnet om Halvorsens
tilstand omtrent et kvarter etter at episoden hadde funnet
sted, og ikke noe senere på dagen som referert i avisen.
Postføreren var da kommet til poståpneriet med et så ferskt
sår at blodet rant, og Thrane hadde bedt ham vaske seg før
han fortsatte mot byen, slik at han ikke vekket oppmerksomhet. To eller tre andre vitner hadde ved forhøret bekreftet dette.
Thrane hadde reagert på at referatet i Den Constitutionelle,
var skrevet til fordel for drengen, hvis dramatiske vitneprov
avisen, den gang som nå, var gitt sensasjonens preg. I sitt
innlegg sa Thrane indirekte at Lars Arnesen ikke holdt seg til
sannheten. Drengens utsagn om at Halvorsen hadde vært så
beskjenket at han svaiet motsa Thrane meget bestemt.
Postføreren hadde insistert på å komme av sted fra
poståpneriet straks, og det var alminnelige enighet blant
vitnene at han ikke var synlig beruset og derfor i forsvarlig
stand til å føre posten videre. Men da Thrane hadde fulgt ham
opp på Kongeveien hadde han lagt merke til at Halvorsen ikke
var helt edru.
Når det gjaldt skyssdrengens sår, så hadde Thrane snakket
med korpslege Høeg som hadde forbundet dem. Det var bare
noen ufarlige hudsår. Thrane antok at Halvorsen til å begynne
med hadde villet banke drengen med sabelen uten å ta den ut
av balgen. Men så hadde i kampens hete balgen falt eller blitt
trukket av, og drengen fått sabelhugg.
I sitt leserbrev skrev Thrane at han ikke var ute etter å forsvare postføreren, denne hadde utvilsomt tatt seg noen
drammer underveis. Men han ville påpeke noen momenter

Postførsel vinterstid. Akvarell av Andreas Bloch.

til Halvorsens forsvar. Postføreren hadde på to døgn fra
fredag middag til søndag middag ført posten fra Christiania
til Magnor og tilbake, omtrent 24 mil. Postens tidlige ankomst til Magnor på grunn av skarpt føre viste at Halvorsen
hadde kjørt non-stop uten hvile. Sterk kulde og lite inntak
av mat hadde så ført til at Halvorsen hadde styrket seg med
noen oppkvikkere på tilbaketuren.
I likhet med flere på tinget mente Thrane at det som
hadde skjedd ikke var grunn nok til å avskjedige postføreren. Det inntrufne var drengens og i stor grad postbondens skyld, som hadde sendt en ikke ansvarlig skysskar
med posten. At en fattig mann med kone og seks små barn
skulle miste sitt levebrød fordi han hadde gjort en feil fant
Thrane helt urimelig. Men Thrane mente at Halvorsens
tilfelle måtte føre til at etaten nå utarbeidet en streng
instruks for postførerne, og i tillegg et regelverk som sikret
postførselen. Thrane viste til at det hadde skjedd en
episode tidligere på Romerike mellom postfører og veifarende.
Thranes siste merknad førte til et anonymt
leserbrev i Morgenbladet 9. april. Der fortalte
innsenderen at den nevnte episoden mellom
en postfører og en veifarende ikke kunne
klandres postføreren. På Trondhjem-ruten var
postføreren Olaus Riis 7. oktober forrige år
ved gården Dragvold i Ullensaker blitt kjørt på
av en ridende militær jeger.
Til tross for at postføreren gjentatte ganger
hadde blåst i posthornet for å varsle, så hadde
jegeren fortsatt sitt ville ritt. Det endte med at
han tørnet sammen med posthestene, slik at
skjekene på vogna brakk og den ene hesten
løp ut.
Postførerens klage ble ført for krigsretten 31.
oktober 1837, og den ridende jegeren ble
dømt til fem dagers fengsel på vann og brød,
en erstatning til postfører Riis på 108 skilling
samt å betale saksomkostningene. Jegeren
vedtok og sonet dommen.
Til slutt i leserbrevet skrev innsenderen at
han aldri hadde opplevd at noen av de ansatte
postførere hadde oppført seg slik at folk
behøvde å være redd dem. Postfører Halvorsens tilfelle og avskjedigelse viste at departeKart over postfører Halvorsens rute gjennom Sørum og Skedsmo.
mentet ikke aksepterte noen form for misligNorges geografiske opmaaling 1907.
heter.
Etterpåklokskap er sannhetens stemor; det
Kilder: Den Constitutionelle, 23. mars 1838
var langt fra uvanlig at postførerne ble budt på
Morgenbladet, 25. mars, 4. april og 9. april 1838
en dram.
Takk til Arvid Løhre for kart og lokalt gjennomsyn.
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Glimt fra postmesterembetenes mangfoldige gjøremål.
Påtegningen eksp.29.8. tyder på at postmesteren har
svart umiddelbart og positivt. Det har utvilsomt vært
innenfor hans myndighetsområde å la en postansatt reise
med i postkupéen, som ble betalt for av Posten.

Presentert av Ragnvald C. Knudsen.

Det kunne vært enda mer interessant å lese postmesterens
svar til landpostbud Robert A. Dybvad (f.1872) fra Lånke, på
denne henvendelsen i en krisetid. Formidlet Posten slike
"reservedeler" til privateide transportmidler?

At postmesteren som overordnet skulle vite at en poståpner ikke
var på jobb to ettermiddager, synes kanskje overflødig. Men om
noe hendte akkurat da, ville kanskje bety oppsigelse om slik
underretning ikke var gitt.
En orienteringssak, ikke noe som skulle godkjennes.
Disse "brevene" og mange andre tilsvarende kom på markedet etter kassasjon fra postarkivet ved Trondheim Postkontor.
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POSTVERKETS HJELPENDE HÅND.
Av Wilfred Wasenden

Schweizerstempel med tidlig dato,
fra prøveperioden.

Fra tid til annen, før som nå, kommer det inn brev til forsendelse
som slett ikke er forskriftsmessig lukket eller adressert. En riktig
gammel offentlig sak stilet til Fogden og Sorenskriveren i Tanen,
innlevert på Polmaks Postaabnerie, viser at det må ha vært hast
med å få ut brevet.
En påtegning på baksiden gir klar melding om at det ble innlevert
i åpen tilstand og derfor lukket med postaabneriets segl og
attestert av ansvarlig posttjenestemann Carl Schanche. Begge
sider av brevet er gjengitt nedenfor.
.
Trykksak fra Christiania til Fredrikstad 31.12.1877. Frankert med 3 x
1 øre (NK. 22). Stempel: Schweizerstempler CHRISTIANIA 31 XII 77.

En slik tjeneste må det ha blitt satt stor pris på den gang brevet
ble formidlet. Også i dag vil flere sette pris på brevet og postens
håndtering da påtegningen, og ikke minst lakkseglet, er god
dokumentasjon i posthistorisk sammenheng.
Polmark postaabnerie fikk signet tildelt i 15/5- 1855 og er ikke
blant de mest vanlige å se på brev. Så kan en spørre seg om noe
liknende ville ha skjedd i dag?

Schweizerstempelet ble levert Christiania postkontor
24. desember. 1877, julaften, som var på en mandag.
Trykksaken ble stemplet 31. desember, nyttårsaften, som er
mandagen etterpå. Stempelet har da kun vært i bruk noen få
dager mellom jul og nyttår. Nærmere bestemt 4 dager når vi ser
bort fra hellig-dagene 25. og 26. desember og søndagen 30.
desember.
Dette første norske Schweizerstempelet ble bestilt fra
fabrikken ”Sylvan” (gravør ingeniør Anton Løvstad). Stemplet
hadde faste talltyper (stillbare tallhjul) som erstattet enringsstemplene med løse talltyper. Postintendanten skriver 24.
desember1877 til postmesteren ved Christiania postkontor:
”Hermed oversendes et datostempel og et pakkepoststempel
til Brug ved postkontoret. Naar Stemplene have været
benyttede i nogen Tid, ville Hr. Postm. Indberette hertil
hvorvidt de befindes tjenligere for Øiemedet end de hidtil
brugte stempler.”
Resultatet av utprøvingen av stemplene ble besvart av Postmesteren den 23. januar 1878. Han skriver:
”… at de med Skrivelse af 24.de Desember f. A modtagne
Stempler ere befundne tjenligere for Øiemedet end de
tidligere anskaffede Stempler. De synes at have det fortrin
fremfor disse, at Aftrykket er tydeligere, at Frimærkene vel
saa godt ved dem kasseres, at Talltypene ikke kan komme
bort og at det er lettere at forandre Datoen.
Finnes det andre forsendelser med det første norske
Schweizerstemplet stemplet i 1877?

"E-post er et kommunikasjonssystem med innebygde forsinkelser
(Kilde: Ukjent)
og feil for å etterligne det gamle postsystemet."

Helge Fritsen

Kilde:
Norgeskatalogen postal (Oslo Filatelistklubb 2011)
Prøveperioden 1877 – mai 1880, s. 59 – 60.

"Brevet er et uanmeldt besøk, postbudet formidleren av uhøflige
overfall."
Friederich Nietzsche
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Dykk i arkivet – Postgangen over Helsingborg i 1810

Oddbjørn Salte
Kilde: Rigsarkivet i København

Posten fra København til Christiania ble ført over Øresund fra Helsingør til Helsingborg i Sverige, og videre nordover til Halmstad.
Fra Halmstad ble den ført gjennom Halland og Bohuslen til Frederikshald hvor norske postførere førte posten videre inn til
Christiania. Det var en gjensidig mistenksomhet mellom det danske og det svenske postvesen, og forståelsen og tolkningen av de
gjeldende traktater spriket. Det oppsto stadig stridigheter omkring postførselen. Den svenske postgang gjennom Danmark til
Hamburg, og den dansk-norske postgang gjennom Sverige led under dette. Det følgende dokument som jeg fant i Rigsarkivet i
København, og som lå i pakken ”Generalpostdirektionen – Udenrigske sager”, gir et godt innsyn i problemene. Napoleonskrigene
og ustabiliteten rundt denne, virket inn på mange forhold i Europa, og mellom Sverige og Danmark. Det hadde vært store
problemer med postgangen gjennom Sverige på grunn av at Sverige og Danmark var på hver sin side i krigen, og posten mellom
Norge og Danmark ble av den grunn hindret. Postgangen mellom Christiania og København ble derfor tidvis ført over Skagerak
mellom Fredriksvern og Fladstrand. Dette var i seg selv svært problematisk med usikkerhet, forlis og kapringer.
Generalpostdirektør Johan Carl Frederik Hellfried uttrykker her bekymring for sikkerheten i den norsk-danske postgang gjennom
Sverige etter at situasjonen hadde stabilisert seg noe.

Pro memoria!
Tvende fra Postmesteren i Helsingöer, Cammer-Raad Top, til Generalpostdirectionen indberettede Gienstande, angaaende
Postgangen giennem Sverrig og Brev-Communicationen mellem Sverrig og Danmark selv anseer Generalpostdirectionen for
saaviktige, at den ikke tör undlade at foredrage samme for det Kongelige Departement for de udenlandske Sager til behagelig
Bedömmelse og mueligen derefter givende Opdrag til den Kongelige Danske Gesant1 i Stockholm.
1. Ved Skrivelse af 17de d. M. har overmeldte Postmester
indberettet, at alle fra Norge til Danmark ankommende
Postsække hverken have været laaside eller plomberede, og at den
Svenske Postcommissair i Helsingöer har erholdet Ordre, ikke at
plombere eller laase de til Norge bestemte Sække, men blot at
forsyne dem med sit Embeds-Segl Hvad den manglende
Plombering og Laasning af de til Danmark indgaaende Norske
Postsække angaaer, synes det vel at den 6te Art. i freds-Tractaten
kunde dertil give den Svenske Regiering Anledning, siden samme
blot har forbeholdet sig at giöre lignende Jndretning paa den
Svenske Grendse mod Norge, som det i bemeldte Artic. af
Tractaten tydeligen er udtrykt at Danmark vilde foranstalte paa
Kronborg Slot i Helsingør, 1802
den Holsteenske Grendse mod Hamborg. Ikke desmindre
önskede Generalpostdirectionen, saavel til desstörre Betryggelse og Sikkerhed for de giennem Sverrig gaaende Kongelige
Postsække [2især siden den Tid Hans Majestet under Haanden har tilladt at Penge maa forsendes med den Norske Brevpost,] som og for at
afværge Mistanke eller Paaskud af Mistanke med den Danske Postbefordring giennem Sverrig, hvoraf ubehagelige
Undersögelser og betydelige Uleiligheder fornemmelig for Kongelige og Collegial-Befalinger til Militaire og civile Övrigheder i
Norge kunde frygtes, at fra Svensk Side disse Formaliteter ligesaa nöyagtigen maatte vorde iagttagne ved de giennem Sverrig
gaaende Danske og Norske Postsække, som det fra vor Side skeer med de giennem Danmark frem og tilbageförende Svenske
Post -Fellisener.3
Derimod skulde Generalpostdirectionen formeene, at der ikke er samme Anledning fra Svensk Side at undslaae sig for
Laasningen eller Plomberingen af de til Norge og gaaende Danske Postsække; og i det Sted at substituere den Svenske
Postcommissaire Embeds-Segl, som ved Befordringen af Postsækkene, alt for let kunde gnaves og beskadiges og give
AnleAllerede tidligere, nemlig under 3die d:M:, havde fornævnte Cammer-Raad Top meldet mig, General-Postdirecteur
Hellfried, at den Svenske Postcommissair, uanmodet, havde foranviist ham at Brev fra Baron Engestrom, hvori det blev
Postcommissairen tilladt "at lade de Norske Postsække afgaae uden Laas med blot Sigil,” for at vise den Danske Regiering den
tiltro man havde til samme; men skulde man erfare noget Slags Misbrug /: hvorledes skulde Misbrug erfares uden
Underföyelse? :/ da skulde de derefter laasesdning til ufortiente Beskyldninger mod den Danske Postbefordring giennem
Sverrig.
General-Postdirectionen svarede strax Postmesteren i Helsingöer, at han höfligen maatte tilkiendegive den Svenske PostCommissair, at det Danske Postvæsen selv sikkerlig altid vilde fortiene den Svenske Regierings fuldeste Tillid; men da man ikke
kunde svare for enkelte Postcontrahenteres eller Postillioners forhold i Sverrig, saa anmodedt man Hr Postcommissairen om
det nöyagtigste tractatmæssige Forhold i den Henseende med de Danske Postsække. Postmester Top melder dog i forberörte
hans Skrivelse af 17de Martii, at han forgiæves har anmodet den Svenske Post- Commissair om at forsyne de Danske Postsække
med Plom eller Segl.
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2. Den andre og mere betænkelige Omstændighed, som Postmesteren i Helsingöer
ligeledes i Skrivelse fra Stats-Secretair og Over-Postdirecteur Lagerbring af 27de
Februarii, hvori denne befaler hiin, at aabne den Postsæk, som ankommer med
Breve fra Sverrig til Danmark, conferere Brevene med Carterne og derpaa
overlevere dem til det Kongelige Danske Postcontoir, og af samme modtage
Qvittering for Brevenes Modtagelse.

Baron Lars von Engeström,
Svensk Utenriksminister (1809-1824)

Saaledes som den Danske Postmester extraitviis fremsætter Stats-Secretair
Lagerbrings Ordre, kunde den lettelig foreenes med den Jnstruxion, som fra vor
Side er tillagt Postmesteren i Helsingöer, ja den var endog fuldkommen
overeenstemmende dermed. Men af Brevet selv, hvis Gienpart ei ladt hosfölge, vil
det Kongelige Departement behagelig erfare, at den Svenske Stats-Secretair synes at
paastaae den Svenske Postsæks Overladelse til frie Raadighed og Aabning af den
Svenske Postcommisair, uden den Danske Postmesters Nærværelse; og han yttrer
endog den Tanke at de mellem Sverrig og Danmark gaaende Postsækkes Laasning
og Plombering ikke var fastsat ved Tractaten.

Skal alligevel den utrykkelige Bestemmelse i Tractaten, at de respective Postcommissairer ei maae udøve nogen Postmesters
Forretning, overholdes; saa formeener vi uforgribeligst, at dette ikke kan skee, uden giensidig Control. Desaarsag har
Generalpostdirectionen givet den Danske Postcommisair i Helsingborg saa bestemt forskrivt i Jnstruxionen til ham
desangaaende, at man formeener at være beföyet til fuld Giensidighed fra Svensk Side. Af denne Jnstruxions Post hoslegges
ligeledes en Afskrivt, samt af den til Postmesteren i Helsingöer desangaaende givne Ordre.
Saasnart det kan ankom derpaa om Postsækkens Aabning og Brevenes Sortering og Aflevering skal skee enten paa det
Danske Postcontoir eller hos den Svenske Postcommissair; saa er Stedet hvor det skeer, fuldkommen ligegyldigt, kun at da,
for den Danske Regierings Vordigheds Skyld, og saa den samme forandring skeer i Helsingborg. Men at Aabningen og
Sorteringen skulde skee uden den Danske Postmesters Nærværelse, finde vi skrivende mod den Bestemmelse, at de
respective Postcommisairer hverken aabne eller hemmelig skulde kunne udöve nogen Postmester Forretning.
Generalpostdirectionen er i övrigt ganske enig med Hr Stats-Secretair Lagerbring, at deslige Puncter, hvori ulige Meeninger
om Tractatens Forstaaelse mellem Post-Directorierne kunde opkomme, burde afgiöres mellem begge Ministerier.
Herefter er det klart for os, at Hr Stats-Secretair Lagerbrings Ordre til den Svenske Postcommisair ikke kan blive forbiudende
for det Danske Postvæsen, men at han burde have ladet Sagen ministerialiter forhandles, og at han er ubeföyet til at forlange,
at det förste Andragende herom skulde skee fra Dansk Side.
Denne uforgribelige Formeening om Tingenes Sande Beskaffenhed, og Tractatens nödvendige Forstaaelse, har
Generalpostdirectionen forelöbig seeret Postmesteren i Helsingöer: "at Generalpostdirectionen var saa eenig med StatsSecretair Lagerbring i den Sætning, at alle ulige Meninger om Tractatens Forstaaelse skulde ministerialites afplaneres, at man
havde meldet det Kongelige Departement, til videre behagelig Foranstaltning, hvad der i bemeldte Hr Stats-Secretairens Brev
var yttret, angaaende de Svenske Postsækkers Aabning i Helsingöer, omendskiönt man troede, at den ministerielle
Forhandling desangaaende strax fra hans Side burde været indledet.
J övrigt kunde Generalpostdirectionen ikke fravige sin forhen givne Ordre, at den Svenske Postsæks Aabning, Brevenes
Udtagelse, Sortering og paafölgende Aflevering, maatte skee i den Danske Postmesters Nærværelse; men det var en Selvfölge,
at disse Handlinger allene kunde udföres af den Svenske Postcommisair, paa samme Maade, som de forrettes af den Danske
Postcommisair i Helsingborg paa selve det Svenske Postcontoir sammesteds.
Dog var man ligegyldig derover, om denne Aabning m:v: skulde skee paa de respective Postcontoirer, eller hos de respective
Postcommisairer

Generalpostdirectionen den 27de Martii 1810
Hellfried (sign)

Lange (sign)

Noter:
1 Gesandt = offisiell utsending
2 [ Innført i ettertid ]
3 Post-fellisener – Postveske
av lær

Harboe (sign) Monrad (sign) Rosenvinge-Kolderup (sign)

1810 er et turbulent og vanskelig år for den norske befolkning. Napoleonskrigene skaper
blokader og folket sulter. Skagerak er stengt av britiske skip, handel og sjøverts trafikk
hindres. Kong Frederik VI er i ferd med å miste grepet på tvillingrikene, og roter seg dypere
ned i økonomiske problemer. Dette sier jo litt om den faktiske situasjonen i 1810.
Kanskje dette setter ting i et litt annet perspektiv.
Oddbjørn Salte
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Da et akademisk kvarter over fastsatt tid var passert, brukte
Trond ”ute-stemme” for å få ordet, starte møtet og ønske velkommen! Våre mest langveisfarende ble selvsagt nevnt spesielt.
Hallvard var første gang kommet på et ordinært medlemsmøte,
uten at han var foredragsholder. Og neste gang han kommer er det
kanskje som foredragsholder, det er et ønske om at han kunne
komme tilbake til høsten så han kunne fortelle om arbeidet med
Rogalandsboka.
Øyvind Midtlid, ansvarlig for dagens hovedpost, ble selvfølgelig
også hilst hjertelig velkommen! Til stede var også to gjester, nemlig
foredragsholderens datter samt hennes samboer. I denne herreforsamlingen, med mer eller mindre sparsomme hårmanker i ”32
shades of grey”, utgjorde paret Marie og Thomas et friskt og
ungdommelig innslag. De valgte dessverre å gå etter foredraget, før
lapskausen.

hvilke stempler som
er mest sjeldne.
Øyvind har også
funnet noen nye,
tidligere ikke
registrerte stempler.
Det finnes også
stempler som kun
er registrert med
prøveavtrykk, for
eksempel Kri.a /
Solli, så det er
fremdeles mulig å
gjøre kupp hvis det
skulle dukke opp noe
her fra sommeren
eller høsten 1924.
Det blir for langt å komme inn på alt her, og vi håper at
Øyvind kan ta PC fatt og skrive litt mer om noen av de
interessante opplysningene han har forsket seg fram til,
knyttet til dette temaet.
Etter foredraget, ble det som vanlig anledning til å stille
spørsmål.
Bjørn Muggerud lurte på hvor lenge kvitteringsstemplene
var i bruk, og svaret var til ut på 1960-tallet. Ivar Sundsbø
spurte om eksempler på at kvitteringsstempler var brukt på
Postverkets legitimasjonskort, men noe slikt hadde ikke
Øyvind sett. Per Kindem hadde merket seg at denne
stempeltypen overhode ikke var i bruk i Østfold, men en
entydig forklaring på årsaken til dette lot seg ikke gi.
Til slutt spurte Klaas Biermann om hvor grensen gikk for å
definere noe som miniatyrstempler, og svaret var 18 mm.
Han mente at ett klassisk 1-ringsstempel var så lite, men
andre hevdet dette falt utenfor definisjonen på kvitteringsstempler, i betraktning av aktuell periode og spesifikt
formål.

Fra styremøtet

Ny gave til foredragsholderne

Trond orienterte litt fra styremøtet, der man hadde brukt mest
tid på forberedelser til årsmøtet. Men det hadde også blitt drøftet
en sak om aktivisering av medlemmene, og noen utstillere vil
kanskje etter hvert få et personlig brev fra styret med et innspill. Så
får vi se om det kan gi noen resultater etter hvert, i form av flere
artikler og innlegg.
På julemøtet ble det nevnt en idé om en utflukt, siden det i år
ikke blir noen arrangementer på våren som kan kombineres med
åpent møte i NPS. Det er fortsatt snakk om en dagsutflukt i juni, for
eksempel til Postmuseet på Maihaugen. Styret har foreløpig ikke
noe mer å tilføye, men aktuelle dager kan være lørdagen 4. eller
11. juni. Ivar Sundsbø minnet om at det faktisk skjer noe stort
filatelistisk i New York i månedsskiftet mai/juni, og som avsluttes
den 4.

Denne er kort omtalt på side 2 i Budstikka. Vi forstår det slik at
denne ble godt mottatt, og Øyvind var ikke tvil om at skiltet passet
godt på veggen, sammen med en postsekk han tidligere har vist
fram i Selskapet. (Se neste spalte for bilder av grunnlaget.)

På møtene kommer medlemmer fra store deler av Østlandet. Fra
Halden til Gjøvik, fra Rødberg og Kongsberg, fra Vestfold,
Hedmark og selvfølgelig Oslo og store deler av Akershus – minst 7
fylker. Denne gang var også Rogaland representert med to
medlemmer, både Hallvard Slettebø og Oddbjørn Salte hadde
nemlig andre ærender i Hovedstaden. Det må være ekstra
hyggelig når slikt kan kombineres med et medlemsmøte i
Selskapet! Til stede var 32 medlemmer og 2 gjester.

Møteplassen!
I god tid på forhånd tar jeg, og mange andre, og finner fram
objekter og dokumenter vi ønsker å overlevere andre. Eller vi
ønsker å selge noe, vise fram noe, drøfte noe, og kanskje få et svar.
Det er på medlemsmøtene våre du kan treffe entusiastene og de
kunnskapsrike som kan hjelpe deg videre på vei i de posthistoriske
labyrintene. Dette er en av de viktige funksjonene Selskapet har.
De første kommer tidlig, og så snart styremøtet som begynner
kl. 11:00 er avsluttet, åpnes dørene til «Anton B», og folk strømmer
inn. Det hilses til høyre og venstre, og hender griper ned i mapper
og vesker og kommer opp med de nevnte objekter og dokumenter.
Støynivået under det forholdsvis lave taket i den gamle bygården
stiger raskt, og medlemmer med nedsatt hørsel får problemer med
å føre en samtale over bordet.

Innledning

Matpause
Så var det igjen tid for lapskaus. Det var kjøp av drikkevarer fra
baren nede denne gang, sammen med de øvrige gjestene. Men to
jenter sto klare, og drikkevarekøen gikk raskere enn lapskauskøen
oppe for mitt vedkommende. Tradisjoner er til for å følges, og
14:55 ble det skålt for oss, Norsk Posthistorisk Selskap og de 32
medlemmene som var til stede. Deretter, kl. 15:03, for fraværende
medlemmer, som da skal være ca. 123 stk. Og til slutt skålte vi for
en 369 år gammel institusjon, slik som den engang var, og som har
skaffet oss en interessant og lærerik hobby! Kl. 15:12.

Hovedpost
Øyvind Midtlid fikk ordet 13:25, og det skulle handle om
«Norske kvitteringsstempler i miniatyrformat». Det finnes
noe litteratur, mest aktuelt er det som ble publisert i «Det
lille bibliotek bind 2» skrevet av Tiemer. Men også Brofos og
Wiegand Hansen har skrevet noe om dette, og Langangens
stempelbøker ligger til grunn for mye av litteraturen.
Foredraget startet med de første miniatyrstemplene i Kristiania, eksperimentstemplene med dato, men uten stedsangivelse. Deretter fikk vi en grundig innføring i forskjellig
bruk og bruks-områder, forskjellige blanketter, og ikke minst

Medlemmenes 5-minutter
•
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Per Erik Knudsen er alltid glad for stoff til Budstikka. Men
han kunne fortelle at både nr. 1 og nr. 2 er godt på gang.
Ellers kunne han fortelle at Skanfil hadde bedt om å få utgi
Egil Thomassens artikler om skipsforlis i bokform. Boka vil
trolig akkurat foreligge til vårt årsmøte, og han tok opp
bestillinger fra medlemmer som ville ha den levert da, til
spesialpris.

•

•

•

Wilfred Wasenden stilte spørsmål om hva slags stoff vi ville
ha i Budstikka. Han hadde noen originale reiseplaner for
skip, som han mente kunne passe for publisering. Andre
mente at det heller burde ligge som dokumenter på vår
hjemmeside, der det passer godt med de intensjonene vi
har for vårt nettsted.
Henning Mathiassen kunne opplyse forsamlingen om at
Drammens Filatelist-Klub er 90 år i november, og arrangerer
en regional utstilling. Temaet omkring det hele er
«Drammen i brann», og de vil utgi PF-er knyttet til dette.

Portonotering – en tjeneste med en egen
avdeling i Oslo.
Av Arvid Løhre
Portonotering var en avgiftsbelagt tjeneste, som ikke er
omtalt i Aune & Aune «Norske innenrikske portotakster &
gebyrer 1877-1995». Portonoteringen var en avdeling på
Oslo postkontor, som i «Poststeder i Oslo» av Kjell Åge
Johansen står med et spørsmålstegn ved opprettelsesåret, og ingen dato for nedleggelse. Kanskje på tide å se
litt nærmere på dette?
Portonoteringen er først og fremst kjent gjennom stempelavtrykkene fra Oslo. Det er stempler som har bokstavene «P. N.» som kjennetegn, håndstempler, men
først og fremst maskinstempler. Og det virker som om de
fleste er klar over at dette står for «Portonoteringen», og
ikke noe annet.

Hallvard Slettebø minnet om at det nå er flere muligheter
for å stille ut i utlandet. FIP-utstillingen Philataipei 2016
holdes i Taipei, Taiwan, 8.-13. oktober i år. I tillegg kommer
FEPA-utstillingen Finlandia 2017, i Tampere, Finland, 24.28. mai neste år. Hallvard er kommisjonær for begge
utstillingene, ta kontakt med ham. Utstillingene har alle de
vanlige utstillingsklassene. Kvalifiseringskrav for begge
utstillingene er nasjonal vermeil (75 poeng). Det begynner å
haste, Philataipei har påmeldingsfrist 15. mars.

Spontanauksjon
For en gangs skyld var det svært få objekter, 11 stykker, og det
meste var litteratur. Auksjonarius Trond fastslo at det var to typer
tilstedeværende. De som ville ha det hyggelig, og godt kunne bruke
lang tid, og de som ville ha det hele fort og effektivt unna.
Referenten har ingen formening om hvordan de to gruppene
fordelte seg mellom de 19 som var til stede under auksjonen, men
det virket som det var en tålmodig forsamling.
De to første objektene var lagt ut med beskrivelse og illustrasjoner på hjemmesiden på onsdagen før møtet. Møtepåminnelsen til
medlemmene inneholdt invitasjon til å sende skriftlige- (epost) eller
SMS- forhåndsbud. Det var noen som responderte på dette, men det
holdt nok dessverre ikke. Begge objektene gikk til en møtedeltaker, i
motsetning til forrige gang vi prøvde dette. Objekt 1) gikk for kr. 170,
og objekt 2) gikk for kr. 190. Det ble da kr. 360 direkte i inntekt til
NPS. Auksjonen var slutt kl. 15:52.

Referent: Arvid

Hva tjenesten gikk ut på
Tjenesten gikk rett og slett ut på at kunden hadde inngått
en avtale med poststedet, gjennom avtalen kunne de
levere brevforsendelser, som postkontoret frankerte med
vanlige frimerker. For dette måtte de betale portoen, og i
tillegg en prosentvis avgift av portoen. Vi må huske på at
da tjenesten ble innført fantes det verken
frankeringsmaskiner (bortsett fra de eksperimentelle), eller
massekorsbånd. Privat helpost var mulig, men det var ikke
alltid det var den beste løsningen. Det var rett og slett et
behov som ble dekket gjennom denne tjenesten.
Nedleggelsen kjent
1. januar 1948 ble tjenesten avviklet, og dermed også
avdelingen i Oslo. Dette stod i Sirkulære nr. 34, 1947: «Fra
1. januar 1948 oppheves portonoteringstjenesten både for
private og for stats- og kommunale institusjoner. Unntatt
er den portonotering som foretas i postgirotjenesten.»
Og at avdelingen i Oslo virkelig ble lagt ned samtidig, finner
vi i «Brevstemplingsmaskinene i Norge 1900-1976 – Del 2
1921-1950» av Anders Langangen: «1948 / OSLO:
Postmesteren sendte inn et maskindatostempel fra
portonoteringsavdelingen (P. N.) den 22.1.48».
Spor fra 1921
I den samme boka fra Langangen, finner jeg den foreløpige
eldste omtalen av portonotering. Det står i et brev fra Krag
Maskin Fabrik A/S, datert 5. oktober 1921, og brevet
omtaler den nye typen halvstemplingsmaskiner, som de
fikk patentert i desember samme år: «Den halvstemplingsmaskine der nu er paa tale til Portonoteringen
representerer det bedste paa dette omraade og den vil paa
grund av den betydelig mere indviklede konstruktion falde
dyrere end de almindelige helstemplingsmaskiner.» I følge
Langangen ble den første halvstemplingsmaskinen levert til
Portonoteringen, før selve Brevavdelingen fikk en slik
maskin. Dermed vil jeg tro at hvis brevsjefen i Kristiania
ønsket å prøve ut en ny type maskin, ville han ikke valgt
Portonoteringen, hvis den der ikke umiddelbart ble tatt i
bruk.

Selskapets versjon ses
også avbildet på side 2.
Skiltet kan også bli ditt
om du holder foredrag
på NPS-møter.

Eldste avtrykk jeg har sett.
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Artikkelen fortsetter på neste 2 sider..

Reglement fra 1926
Jeg har ikke funnet noen spor av tjenesten i Sirkulærene før
1925, og biblioteket på Norges Postmuseum, Maihaugen,
har heller ikke funnet noen spor i noen eldre reglementer.
Så langt ser det ut som om innføringen av tjenesten over
hele landet kom fra 1. januar 1926, samtidig med at
portofriheten for stat og kommune ble opphevet. Dette går
fram av et bilag til Cirkulære nr 44, 10. oktober 1925:
«Reglement angående frankering av statens og
kommunenes postforsendelser efter portofrihetens
ophevelse. Gjelder fra 1 januar 1926.» Her står det i § 3:
«Almindelige frimerker leveres av poststedene bare mot
kontant betaling. Institusjoner som fører stats- eller
kommunal korrespondanse, kan ved postkontorer treffe
avtale med poststedet om at dette for offentlige og
kommunale postsaker som skal frankeres med almindelige
frimerker, overtar frankeringen og noterer portoen til senere
opgjør. Herfor betales en avgift av 4 pct. av portobeløpet.
Portoopgjør må finne sted minst en gang hvert kvartal.
Postsakene skal i dette tilfelle på adressesiden være påført
angivelse av avsender. Ordningen kan også innføres ved
poståpnerier, når det på grunn av den offentlige eller
kommunale korrespondanses størrelse antas særlig ønskelig
og den overordnede postmester finner at det forsvarlig kan
skje. Postmestrene treffer nærmere bestemmelse om
ordningen både for eget poststeds og underliggende
poståpneriers vedkommende. Det forutsettes at der til
gjensidig kontroll av den krediterte porto benyttes
kontrabøker som ved opgjørene blir å sammenholde med
poststedets noteringer.»
Små endringer i løpet av 1926
Etter at en slik ordning kommer i gang, vil det ofte komme
små justeringer når man høster erfaring med tjenesten. 27.
mai 1926 kom følgende melding i Cirkulære nr. 26:
«Poststyret har uttalt at for å få portonotering (…) for
frankering av statens og kommunens postforsendelser, må
det som almindelig regel settes som betingelse at skyldig
porto innbetales til vedkommende poststed uten noget
ophold ved kvartalets utløp.»
16. august 1926 ble det kunngjort følgende bestemmelse i
Cirkulære nr. 37:
«Efter Handelsdepartementets bestemmelse vil fra 1 januar
1927 adgangen til å få den i § 3 i reglementet angående
frankering av statens og kommunens korrespondanse
omhandlede portonotering være betinget av at
portobeløpet antas å utgjøre minst 400 kr. årlig.»

1926 – fortsatt ordning for private i Oslo
I 1926 ble det trykket noen nye instrukser for de ulike
avdelingene underlagt postmesteren i Oslo.
I Oslo brevavdelings reglement, i kapitel XI, finner vi
reglementet for Portonoteringen.
Det viser for det første at avdelingen var en del av
brevavdelingen. Det viser kanskje også at ordningen fra før
1926, med portonotering også for private firma, fortsatte.
Det heter i § 109:
«Forlanger nogen kontohaver frimerker utlevert, må der i
hvert enkelt tilfelle foreligge skriftlig rekvisisjon. Denne må
være undertegnet av vedkommende kontors eller firmas chef
eller befullmektigede. For således utleverte frimerker tas
kvittering i kontoboken.»
En slik formulering ville kanskje ikke vært brukt, hvis
ordningen bare omfattet statlige eller kommunale kontorer?
1927 – reduksjon i prisen
I Cirkulære nr. 9, 1. mars 1927, ble det kunngjort en
”mengderabatt” for portonotering. Det vises til en kgl. res.
av 11. februar. Reduksjonen i avgiften ble gjort gjeldende fra
1. januar samme år:
«4 % årlig av portobeløpets første kr. 30.000,oo – 2 % årlig
av portobeløpets næste kr. 30.000,oo og 1 % årlig av det
overskytende.» Disse takstene ble stående helt til ordningen
ble avviklet.
1935 – nytrykk av reglement, nye bestemmelser
Bestemmelsene om portonotering finnes i Postregelment IV
1935, fortsatt i kapittelet som omhandler «Portofrihet.
Frankering av statens og kommunens post», som § 5, og
innbefatter «Institusjoner som fører stats- eller kommunal
korrespondanse, - ». Og det gjelder fortsatt kun for den
delen av den offentlige tjenestekorrespondansen som de må
frankere med vanlige frimerker. I tillegg er det en ny § 6:
«Ved postkontorer kan også private få adgang til sådan
portonotering efter avtale med postkontoret mot samme
avgift som i § 5 nevnt, dog minst 25 kr. årlig.»
Avgiften er den samme som for de offentlige kontorene, og
den tilfalt Postverket.
Oppgjørsformen er lik, og også kravet om at avsenderens
navn må stå på postsendingenes adresseside. (Det siste er
selvsagt av kontrollgrunner, slik at kontorbudet snek med
noen privatbrev i bunken, på veien fra firmaet til
postkontoret.) Paragrafens siste avsnitt gir samme mulighet
til poståpneriene, hvis poståpneren vil, og postmesteren
godkjenner det. Poståpneren hadde selv ansvaret for at den
utestående portoen ble betalt, men som det står i siste
setning: «Avgiften tilfaller ham.»
1940 – portonotering nevnt i Aftenposten
Etter okkupasjonen i 1940 sank postmengden dramatisk, og
Aftenposten spurte postmester Torp hvordan det sto til i
Oslo. Og han kunne da fortelle: «Postinntektene er dog blitt
ganske betydelig innskrenket. Det merker vi særlig på
frimerkesalget.» Han viste til en nedgang på 25-30 prosent
under tilsvarende periode i fjor, men la til: «Men dette gir
allikevel ikke et sant billede. Dette er nemlig det kontante
frimerkesalg ved hovedavdelingen og underpostkontorene
her i byen. Men dessuten har vi noget som heter
portonotering og endel andre tjenester, men som ikke
kommer til uttrykk i de daglige opgaver.» (Aftenposten
10.8.40)
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1945 – nytt reglement
I 1945 kom postreglementet i ny utgave. Her er
bestemmelsene flyttet fra kapittelet som omfatter statens
og kommunenes post, og til kap. XVIII «Forskjellige
forskrifter», i en paragraf som også omhandler
«Frimerkestempel på konvolutter m.m.» (§ 19 a), det vi
kaller privat helpost. Vi finner det i § 19 b.: «Portonotering
for offentlige institusjoner.», og § 19 c.: «Portonotering for
private.» Selv om bestemmelsene var flyttet, medførte
det ikke noe nytt ellers.
Mindre enn tre år senere var det slutt på ordningen.
Epilog – 1953
I Aftenpostens utmerkede elektroniske arkiv, fant jeg
følgende annonse fra 1953 under overskriften
«Portonotering»:
«Vi frankerer Deres post, månedlig avregning. Vi er
godkjent fortsettelse av Postverkets frankeringstjeneste.
Alle opplysninger i telefon 42 26 08. (Ved
Jernbanetorget.)»
Med andre ord var det fortsatt et behov for denne
tjenesten. Litt spesielt at de markedsfører seg som en
godkjent fortsettelse.
På en måte har vi en parallell i dag, der ISS og andre
aktører tar seg av intern- og eksternposten til både
private og offentlige institusjoner. Alt fra Avinor til
departementene i Staten. Men det er selvfølgelig ikke
lenger snakk om frimerkefrankering i den sammenheng,
dessverre.
Ubesvarte spørsmål
Det gjenstår flere ubesvarte spørsmål:
Når startet tjenesten i Kristiania, og hvordan var det
godkjent? Det var på mange måter kort avstand mellom
postmesteren i Kristiania, og Poststyret/Departementet.
Postmesteren kunne sende et brev, og få en sak godkjent
i løpet av en ukes tid. Jeg har funnet eksempler på det.
Men hvordan var det her? Og var det tilsvarende
ordninger ved andre store postkontorer?
Var det noen rettelser i reglementet i § 5, eller ny § 6, før
Postreglementet kom med ny utgave i 1935?
Om noen vet noe mer, eller kommer over noe, setter vi
pris på at det blir gjort kjent.
Arvid Løhre

Takk til:
Arne Thune-Larsen, for illustrasjoner.
Biblioteket til Norges Postmuseum,
Maihaugen.
Alle andre jeg har plaget med spørsmål.

23

BUDSTIKKA
mottar trykningsbidrag fra følgende firmaer
Engers Frimerker
Skanfil Auksjoner AS
Skanfils Moldenhauer-auksjon
Kjell Germeten AS
Norsk Posthistorisk Selskap takker for bidragene.

113. auksjon 12. mars 2016

194. auksjon 15. og 16. april 2016

75. auksjon 11. og 12. november 2016

89. auksjon 22. og 23. april 2016

