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For "Per Gellein". 

Om dette stempelet er det skrevet mye.  
Nå er det her..           se side 13 
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I dette nummeret er det bidrag fra godt over ti av 
medlemmene i NPS. Noen korte, noen lange, noen  
om fjerne tider, andre om noe som berører vår egen 
levetid.  Alt i alt viser. etter redaktørens ringe mening, 
dette bredden i det som norske posthistorikere 
"driver med". Takk til alle medvirkende. 

Redaktøren har også denne gang skjøvet noe stoff 
videre til neste nummer. Men det betyr ikke at med-
lemmene skal slutte å sende inn stoff. Heldigvis er det 
jo slik at hovedinnholdet i Budstikka bør ha en viss 
tilknytning til norsk posthistorie. Og da kan ikke 
publisering et kvartal før eller senere ha vital betyd-
ning for leserne.  

Det bør være et samspill mellom stoff på trykk og 
stoff på hjemmesiden. Når den er oppegående igjen, 
er det dobbelt grunn til å skrive; publiseringsmulig-
heten blir da tilnærmet ubegrenset! 

Vi sender ikke lenger så mange fysiske brev, Nettet er 
meget anvendelig for posthistorikere, også til annet 
enn auksjonskjøp og e-post.  

  

  

                                     Torgeir Melsæter: Under Brevduens Vinger,  
                                    Aalesund Filatelistklubb 75 år.  
Ubestilt og gratis var den sendt ut til  

".. medlemmer og venner.. samt til bibliotek, foreninger, institusjoner 
og personer vi antar vil finne jubileumsskriftet interessant." 

Dette er ikke posthistorie, men ikke langt fra. Historien om en forening 
med aktive medlemmer, hvor mange også samler posthistorie. Denne 
kulturhistorien er "ført i pennen" av en lokal faghistoriker med solid 
familiebakgrunn i foreningen. 

Det er lenge mellom utgivelse av så godt skrevet litteratur om "oss". 
Boken er rikt illustrert. Men viktigst: et vell av kildehenvisninger og 
noter. For meg synes dette som et forbilde for kulturhistorisk litteratur. 
Lesverdig bok! Den bør finnes i klubb-bibliotekene. 

                           (ISBN 978-82-303-3222-1, opplag 250x, A4, innbundet, 120 sider.) 
 

ISSN 1891-8859 
 2 

Per Erik 
 

PAUL H. JENSENS SAMLINGER. 
Etter å ha vært med på å fordele og rydde etter vår nestor i norsk posthistorie, ble det en del samlinger igjen som familien ville beholde. 
Dette året skal resten selges, og Peter (eldste sønn og nå direktør for firmaet) kontaktet meg for litt bistand i forbindelse med salget med 
råd og vink.  Noen samlinger er kopiert og trykket på W&J som spiralbundne hefter. 

Følgende av Paul H. Jensens samlinger er laget i hefter: 
1. «Det skar seg» - essays og prøvetrykk av norske frimerker. 
2. Søknadskort for rasjonerte varer under og etter 2.verdenskrig 
3. Samling norske stempelmerker (deltok i Brno 2005 post mortem) 
4. Norge Helpost  ( to bøker). 

Hver bok er på mellom 100 og 150 sider og er fotografier av monterte ark eller «det som har vært til overs» ved montering, - samt 
massevis av filatelistiske opplysninger om det som har vært i samlingene. 

Peter har trykket 25 eksemplarer av hver bok, med henblikk på å bevare for ettertiden en del av det hans far sto for innen norsk filateli, 
før samlingene blir stykket ut i høst på Moldenhauers auksjon. Disse var først på tale å legge ut for salg via undertegnede, men som Peter 
selv kommenterte: «Jeg tror ikke det er nødvendig å betale for dette – det blir for mange småfakturaer. Vet du om en god sak innen 
filateli som far ville satt pris på og som salgssummen kan tilfalle – i fars minne? Han ville sikkert ha satt pris på om det gikk til en god sak i 
norsk filateli«. 

Det eneste jeg kunne bidra med i denne sammenhengen var å foreslå at det ble et tilskudd til Gelleins Minnefond, der overskuddet gis 
tilbake i form av støttemidler til forfattere/ utgivere av norsk filatelistisk litteratur, og slik ble det.  Heftene blir solgt på møtene i 
Selskapet til en pris av kr. 125,- pr stk. Kan også bestilles på Budstikkas e-postadresse. Hele beløpet vil bli tilført Per Gelleins 

Minnefond. "Først til mølla"-prinsippet gjelder. Heftene ser omtrent ut som bildet på forsiden av Budstikka.. Ivar Sundsbø 

 
Tusen hjertelig takk til Peter Odd Jensen for gaven – og ikke minst til han som en gang var med og stiftet Norsk Posthistorisk Selskap, og 
som har bidratt så sterkt til å få norsk filateli fram i lyset.  
 
Først til mølla – til alt er utsolgt! Husk at kjøpet går direkte til Gelleins Minnefond. 

 

Det kom en bok... 
Norsk Posthistorisk Selskap deler noen medlemmer med 
Aalesund Filatelistklubb. Budstikka blir også sendt til denne 
klubbens bibliotek. Rundt Sankthans kom det en bok i 
posten til redaktøren:  

mailto:budstikka@posthistorisk.no
mailto:per.erik.knudsen@getmail.no
mailto:trond@schumacher.no
mailto:gmelboee@online.no
mailto:olav.dyresen@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han har gjort en kjempejobb med å utvikle og legge ut  

stoff på hjemmesiden vår og ble takket av som mangeårig 

styremedlem og web-redaktør på årsmøtet. Styret ønsker 

nå en ny web-redaktør velkommen og som Henning har 

postet på hjemmesiden skal «websida fortsatt være vår 

raske informasjonskanal og Selskapets arkiv hvor alle typer 

posthistoriske artikler og notiser fortsatt vil ha sin naturlige 

plass». Nå er det fritt fram å melde seg som interessent  

til "stillingen" som web-redaktør i Norsk Posthistorisk 

Selskap! Det som oppleves som en umulig oppgave for 

noen, vil som kjent kunne være en interessant og 

utfordrende oppgave for andre. Henning vil selvfølgelig 

hjelpe til med litt opplæring der det blir nødvendig.  

En nettredaktør kan bo og være interaktiv fra et hvilket som 

helst sted i landet, så dette er en aktuell ‘post’ også for deg 

som bor langt vekk fra hovedstaden med begrensede 

muligheter til å møte likesinnede på Selskapets 

medlemsmøter i Oslo. Styret har diskutert ulike løsninger 

for premiering av den dugnadsinnsatsen det innebærer å 

være Selskapets web-redaktør; eksempelvis vil reisestøtte til 

utvalgte medlemsmøter eller nasjonale frimerkeutstillinger 

kunne være aktuelt, om ønskelig. Men dette er detaljer som 

Styret og den nye web-redaktøren ganske sikkert vil kunne 

enes om.   Så meld ifra via mail (til meg)– allerede i dag eller 

i morgen - om ikke dette er oppgaven for deg som ønsker å 

gjøre en innsats for Selskapet. Det gjelder om å ikke vente 

for lenge og risikere at andre kommer deg i forkjøpet!  

Som annonsert i forrige nummer av Budstikka, vil Selskapet i 

høst avholde en donasjonsauksjon til inntekt for sårt 

tiltrengte midler på Dr. Gellein’s minnefond. Selskapet er 

som dere vet helt avhengig av dette fondet for å kunne 

utløse midler til formålet om publisering av filatelistisk og 

posthistorisk litteratur – i dag og i fremtiden. Selskapet har i 

løpet av sommeren mottatt hele 30 auksjonsobjekter, og jeg 

benytter allerede anledningen nå til å takke alle giverne for 

innleveringene. Så vidt jeg kan bedømme ligger det an til å 

bli en interessant og inntektsgivende auksjon i november. 

Planen var å legge ut objektene på hjemmesiden vår 

allerede i sommer, med påfølgende auksjon på medlems-

møtet i september, men ettersom hjemmesiden har ligget 

nede siden april har vi vært nødt til å utsette donasjons-

auksjonen til julemøtet. Men dere finner allerede nå en liste 

over innleverte objekter i det herværende nummeret av 

Budstikka. Objektene vil bli annonsert og avbildet på NPS sin 

hjemmeside i løpet av september/oktober – med mulighet 

for budgivning fra fjern og nær (men kun for Selskapets 

medlemmer). Dette etter at vi har fått en operativ 

webredaktør på plass. Forhåpentligvis skjer det i god tid før 

novembermøtet. 

I juni var noen av Selskapets medlemmer med ledsagere på 

lørdagsbesøk på Postmuseet på Lillehammer.  

En ominnredning av kontorene inklusive postbibliotekets 

lokaler var på gang uten at det syntes å skape store 

problemer for vertskapet å ta oss vel imot. Det ble et  

hyggelig og informativt møte. En etterlysning av muligheten 

for igjen å kunne vise fram museets klassiske brev- og 

frimerkesamling, slik den en gang var tilgjengelig for 

publikum, ble også formidlet uten at det kunne tidfestes når 

dette ville kunne skje. Noen benyttet også ettermiddagen til 

å studere Den olympiske utstillingen i underetasjen. Den var 

vel verd et besøk. Andre foretrakk i stedet en vandring 

gjennom de Sandvigske Samlinger utenomhus. Og noen rakk 

begge deler. Med sin beliggenhet og omgivelser er 

Maihaugen som skapt for museumsvirksomhet både inne og 

ute.  

I eget liv har sommeren gitt liten anledning til litt posthistoriske 

aktiviteter. Skjønt et kort besøk på Riksarkivet på Kringsjå i juli 

for å grave litt i originale kilder ble det selvfølgelig tid til. Som 

mange andre besøkende var det krigshistorien og for meg 

spesifikt den norske krigsposthistorien som denne gang ble lagt 

under lupen. Noen av resultatene fra besøket kommer jeg 

kanskje tilbake til i en eller annen form i Budstikka.   

Som seg hør og bør avsluttes min ingress til høstens nummer  

av Budstikka også denne gangen med avbildning av en 

nyervervelse av posthistorisk interesse: et brev fra 

«Krigsfangeleiren på Grini pr. Røa» sendt Portofritt som 

krigsfangepost av general Otto Ruge på sensommeren 1940 fra 

tiden han var internert som krigsfange i direktørboligen på Grini. 

Det var før han med fly ble deportert til fangenskap på 

Königstein festning nær Dresden i Tyskland i oktober 1940.  

[Obs! På Wikipedia står det at general Ruge ble transportert til 

Tyskland allerede i juli; det vet vi nå - blant annet som et resultat av 

denne brevdokumentasjonen - er feil]. Allerede den 24. april 1940 

ble Grini tatt i bruk som interneringsleir for norske krigsfanger  

- i alt vesentlig norske offiserer - før leiren ble etablert som et 

oppsamlingssted for norske politiske fanger. Det skjedde først 

14. juni 1941. At brevet også har et interessant innhold, gjør at 

det kanskje fortjener  en ‘snutt’ i Budstikka før eller senere. Det 

overlater jeg til redaktøren å ta stilling til. 

Med ønske om en givende posthistorisk høst for alle  

     fra Trond 

 

Norsk Posthistorisk Selskap 

etterlyser ny web-redaktør!  

På årsmøtet opplyste Henning at 

han ikke lenger kunne påta seg 

jobben som Selskapets web-

redaktør på grunn av nye og 

utfordrende oppgaver i jobb og 

på fritid. Henning har vært 

Selskapets web-redaktør siden 
oppstarten i 2008. 

Lederens hjørne 
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TUR TIL NORGES POSTMUSEUM,  

LØRDAG 11. JUNI 2016 

Planer om å fylle et tomrom 

På styremøtet i november 2015 diskuterte vi programmet for 

første halvår i 2016. Vi fant det var veldig lang ledig tid fra 2. 

april til 24. september, nesten et halvt år uten møte eller 

arrangement i regi av NPS. Det var ingen store nasjonale eller 

nordiske utstillinger i mai/juni vi kunne henge oss på, det var 

ikke landsmøte i 2016. Skulle vi finne på noe, hva med en utflukt? 

Tidligere utflukter med NPS 
Det er langt i fra årvisst at vi har hatt utflukter i regi av NPS. Vi kan 

jo ta en rask oppsummering av det vi har hatt av sånt noe de siste 

tjue årene, det vi har hatt av arrangementer utenom de åpne 

møtene på landsmøter og utstillinger i Norge: 

• 6. september 1997 var vi på omvisning i Riksarkivet i Oslo, og vi 

fortsatte med ordinært medlemsmøte i Sentrum etterpå. 

• 22.-25. september 2000 dro vi med DFDS til København til 

erstatning for et ordinært høstmøte. Det var et fellesmøte med 

Dansk Posthistorisk Selskab og omvisning på det danske Post- 

og Telemuseum. (De hadde da åpnet ny utstilling, men ting 

varer ikke på 2000-tallet. Ikke når det gjelder Posten. «ENIGMA 

– Museum for post, tele og kommunikation» blir navnet på det 

tidligere Post & Tele Museum når de åpner på nytt sted neste 

år. Kanskje på tide med en ny fellestur dit i 2017?) 

• 21. september 2002 var vi på dagsutflukt med omvisning på 

Gamle Svinesund. 

• 7.-9. november 2003 var det fellestur til Stockholm i 

forbindelse med «posthistoriska dagen» på Postmuseum. 

• Sponset tur til Posthistorisk fellesmøte 29. mai 2005 under 

NORDIA i Svenska Mässan i Göteborg. 

Det vil med andre ord si at vi i løpet av de siste 10 årene ikke har 

hatt noen felles utflukt. Forholdene i 2016 lå til rette for å gjøre noe 

med det. 

Det ble Postmuseet på Lillehammer 

Styret la opp til et sommertreff på Norges Postmuseum, 

Maihaugen, Lillehammer, lørdag 11. juni 2016. Selvfølgelig er det 

kjipt at de filatelistiske samlingene ligger begravet i Oslo, og at det 

nasjonale ansvarsmuseet for posthistorien stort sett ikke får drive 

med den filatelistiske delen av samlingene. Og at den øvrige 

resterende delen, med biblioteket, ligger ”langt” fra Oslo. 

Desto større grunn var det til å bli med til Lillehammer og finne ut 

hva de nå kan tilby oss, vi som aktivt arbeider for «- å fremme inter-

essen for posthistorie, med særlig vekt på filatelistisk bearbeidelse 

av norsk posthistorisk materiale», for å sitere formålsparagrafen 

vår. Til dette trenger vi både litteratur og kildemateriale. Har vi noe 

å hente på Lillehammer? 

24 deltakere 
Junihelgene er travle for de fleste, og ”alt” skjer av familiebegiven-

heter, jubileer, bryllup og konfirmasjoner, treff, møter og arrange-

menter. Men vi fikk til slutt 24 påmeldinger, 17 medlemmer og 7 

ledsagere. Og det kom påmeldinger både fra Vestlandet og Trønde-

lag, men også to medlemmer med gangavstand til Maihaugen. Og 

alle fikk inngangsbillettene gratis av Selskapet.  

Klokka 12 ble vi møtt og ønsket velkommen av museumsleder Helge 

Sognli, invitert medlem i NPS, og av museumsbibliotekar Gunhild 

Reiby. Og begge to hadde satt av lørdagen og ble med oss under 

nesten hele det organiserte programmet.  

Start i biblioteket 

Mange av våre medlemmer har hatt meget god ”fjernhjelp” fra 

biblioteket, men flertallet av deltakerne hadde kanskje aldri 

vært der tidligere. Det ble et litt rart besøk, for det sto 

flytteesker over alt.  Forklaringen var utvidelser, og da må det 

nok bli litt provisorisk. Vi trengte oss sammen på et litt for lite 

møterom. 

Framtiden er digital, og arbeidet med tilgjengeliggjøring av 

litteratur og kilder er noe som absolutt prioriteres. Som eksem-  

pel ble nevnt Poststedsdatabasen. Alle medlemmene våre som 

har jobbet med lokal posthistorie vet at denne er beheftet med 

svært mange feil og mangler. Poststedsdatabasen befinner seg 

nå i nettløsningen KulturNav.   

KulturNav gir brukerne mulighet til å være med å bidra med 

informasjon og opplysninger. Helge oppfordret alle til å komme 

med innspill, det vil da bli en form for poststedswiki. Det er 

svært viktig at korreksjonene og tilleggsinformasjonen er 

dokumentert gjennom nøyaktige kildehenvisninger, slik at de 

kan kontrolleres før de legges ut. KulturNav er dessuten koblet 

opp mot DigitaltMuseum – så i tillegg til poststedsinfo får 

brukere nå også fotografier og stempelavtrykk. Digitaliseringen 

av stempelkortene er ikke fullført. 

Digitaliseringen av sirkulærer og andre trykte kilder pågår stadig, 

og jobben sikrer også at de mest skjøre publikasjonene ikke blir 

utslitt. Postmuseet har en egen side med oversikt over digi-

taliserte publikasjoner. 

KONGELIGE SKATTER  
– FRA KONG OLAV V’S FRIMERKESAMLING 

Jeg glemmer vel aldri da Nordia 2014 fikk førstesiden i Dagbladet 

den 20. november 2014 med «Kong Olavs ukjente frimerkesam-

ling». Litt av et PR-kupp at Frimerketjenesten og Posten Norge fikk 

ordnet med utlånet fra Slottet til utstillingen den gang. I sommer 

har de på nytt fått låne samlingen til utstilling i regi av Norges Post-

museum på Maihaugen, i perioden fra 24. april til 9. oktober.  

Samlingen består av flere gaver kong Olav V har fått i ulike sammen-

henger. I utstillingen vises blant annet frimerkeutklipp fra dronning 

Alexandra til kronprins Olav, og et album gitt ut til bryllupet mellom 

fyrst Rainier av Monaco og Hollywood-stjernen Grace Kelly, signert  

av hovedpersonene selv. 

 

Kong Olav hadde også et slektstre bestående utelukkende av fri-

merker som også vises på utstillingen. Det var vår egen Trond Schu-

macher i egenskap av leder for Norsk Posthistorisk Selskap, som fikk 

æren av å åpne utstillingen i april. Og selvsagt måtte vi ta en runde 

ned og kikke på godbitene, selv om det var et gjensyn fra 2014 for 

flere av oss.  

 

 Alle bilder i referatet som ikke har navngitt fotograf, 

 er tatt av Gunnar Melbøe. 
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Ikke posthistorisk lapskaus 
På dette tidspunkt var det så lenge siden frokost for de fleste, at det 

ble krav om litt mat. Det ble et lett lunsjmåltid, eller kaffe og kaker 

for de som foretrakk det. Det var som kjent ikke lagt opp til felles 

bespisning eller posthistorisk lapskaus, men vi satt samlet innerst i 

kafeteriaen. 

Siste tilskudd på Maihaugen var samlokaliseringen av OL-museet. 

Det var egne billetter til dette, og under måltidet fikk alle sammen 

utdelt adgangstegn til dette. Men først skulle vi en tur ”på byen”.  

 De sentrale aktørene, ved bordet i kafeteriaen. Fra venstre Helge 

Sognli, Trond Schumacher og Gunhild Reiby. (Foto: Arvid Løhre) 

Trafikk i byen 
Selve postgården med utstillingene ligger i byavdelingen, og samme 

lørdag var det faktisk stor biltrafikk der.  Norsk MG klubb arrangerte 

sitt 3-dagers «MG Rally 2016» med base på et hotell i Øyer, og 

skriver på sine hjemmesider at de ble mottatt som kongelige på 

Maihaugen:  

«Etter vegmuseet kjørte vi videre til Maihaugen, der vi nok en 

gang kjørte kortesje. Denne gang gjennom historiske gårdstun og 

idylliske småvann inne på selve Maihaugen. Også her fant vi frem 

til litt bilhistorie. Posten hadde en utstilling med fordums post-

kjøretøyer, fra en 100 år gammel Fiat Pick-up til en el-scooter, 

utrangert etter bare 2-3 års bruk.» 

 

Dette var også noe vi i NPS skulle se på, og ble møtt av sommer-

postmester Truls Krogh fra Oslo, en av postpensjonistene som tar 

ekstrajobb som omviser i sommersesongen. Men alle MG-ene ble i 

like stor grad beundret, og britisk Racing-green farge kanskje mer 

diskutert enn norsk postrød. Men jeg håper at de som ikke hadde 

vært der før, også fikk med seg utstillingene både på postkontoret 

og i postvogna med jernbanepostekspedisjon. 

 

 

OL-museet 

Dermed gikk turen tilbake til hovedbygget og OL-museet. At 

posthistoriske nerder også har detaljkunnskap fra norsk idretts-

historie, det fikk man flere bevis på da man gikk sammen med 

medlemmene og så den flotte utstillingen. Men mange av oss 

hørte nok til generasjonen som noterte rundetider på 10.000-

meter foran radioen, men det var tydeligvis flere som hadde fulgt 

opp interessen inn i dagens virkelighet med HD på stor skjerm og 

dagens OL-helter. 

 
Bare strafferunder til leder og sekretær, som begge prøvde seg på 

stående skiskyting på OL-museet. (Foto: Arne Korshavn) 

 

Deretter var det offisielle programmet slutt. Referenten var ikke 

helt i form med en sommerforkjølelse i ferd med å bryte ut, og var 

da glad for å kunne vende nesen (i en klut) hjemover. 

    Arvid Løhre 
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SOGNEPRESTEN OG FUTEN.  En historie om portofrihet eller ikke - og om mynt,  av Tore Haga 

 
     På Selskapets nettside skrev jeg for noen år siden om et 

portofritt kortbrev som ikke lenger var portofritt.  For å si det på 

en annen måte: Det dreide seg om et kortbrev som Riks-

forsikringsanstalten fikk tilvirket for bruk den gangen porto-

friheten rådet, og som derfor var påtrykt ordet Portofrit, men 

som man ikke rakk å bruke før portofrihets-ordningen ble 

opphevet ved utgangen av 1925, og som derfor måtte frankeres.  

      Der finnes forøvrig en rekke eksempler på brevkort som led 

samme skjebne, bl.a. dette fra distriktslegen i Hof til Tønsberg 

fattigstyre, brukt i 1928, Fig. 1.  Som man ser, har distriktslegen 

forsøkt å skjule Portofrit med sitt avsenderstempel. 

     Nå har jeg fått kloa i et kort som på en måte ligner mye på 

kortet fra Hof, Fig. 2.  Det er frankert, og Portofrit er forsøkt 

skjult bak stempelet til sogneprest H. Larsen.  Imidlertid ser vi at 

kortet er stemplet i 1906, altså mens portofrihetsordningen var  

i full sving, og sognepresten hadde helt sikkert attestasjonsrett 

for portofrihet.  Så hvorfor er det da frankert? 

 

     Når vi snur kortet og leser prestens melding til fogden i 

Nedenes, Fig. 3, får vi svaret: Presten opptrer her ikke som 

prest, men som myntsamler!  Han vet naturligvis at hans 

attestasjonsrett er knyttet til prestegjerningen, og fordi han er 

en ærlig mann, finner han frem et 3 øres frimerke og klistrer på 

kortet - lokalporto innen Arendal. 

     Så kan man naturligvis spørre: Hvorfor brukte han et 

portofritt kort ─ endog svardelen av et dobbeltkort - når han 

kunne bruke f.eks. et 3 øres helpost-brevkort?  En mulighet er 

at landets fogder hadde i oppgave fra høyere myndig-heter å 

forestå salg av minnemynten ─ en tokrone i 80 % sølv, utgitt i 

1906 - ute i distriktene, og at fogden i Nedenes i noen grad 

brukte portofrie brevkort med svar til å markedsføre mynten.  

Kanskje ser vi her resultatet av et slikt fremstøt?   

     I så fall ─ burde fogden ha attestert for svaret?  Det er i hvert 

fall ikke gjort, som vi ser.  En annen mulighet er at presten 

leilighetsvis brukte av sitt lager av portofrie brevkort ─ 

herunder ved å splitte dobbeltkort og bruke delene som 

enkeltkort ─ til privat korrespondanse, men naturligvis med 

frankering betalt av egen lomme. 

     Uansett forklaring finner jeg det ikke usannsynlig at fogden 

og sognepresten hadde samme type portofrie brevkort, og at 

disse kortene kunne de rekvirere fra en sentral myndighet.  Det 

viste kortet er forøvrig den tidligste versjonen jeg har registrert 

av E. Sems forskjellige trykninger av portofrie brevkort, der nr. 

201 er enkeltkort og nr. 202 er dobbeltkort. 

     Som et apropos beveger vi oss bort fra sognepresten, men 

holder kontakten med fogden.  Sammen med det kortet jeg har 

omtalt her, fulgte det et 5 øres brevkort til fogden fra en kar i 

Tvedestrand, som bestilte adskillig flere mynter enn hva 

presten gjorde, se Fig. 4 og 5.  Det er nærliggende å tro at dette 

var en som ville spekulere i fremtidig verdistigning.  Hvordan 

dette har forholdt seg i årenes løp, vet jeg lite om, men i dag, 

110 år senere, er slike mynter ikke akkurat på billigsalg. 

 

Fig. 1 

Fig. 2 Fig. 3 

Fig. 4 Fig. 5 
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Ved mitt besøk på statsarkivet i Trondheim i juni 2015 fikk jeg med meg to temmelig likelydende dokumenter som 

beskriver postgangen i Nordlandsposten i 1805. Dokumentene er to Instrukser som ble utstedt og signert av 

postmester Peder Knoph (1804-1813) ved Nordlands Postkontor på Terråk, en til hver av Post Expressene Lars 

Olsen Almaas og Mathias Andersen Schaftnes. Dokumentene beskriver i detalj postens gang fra Nordlands 

postkontor på Terraak til Alten gaard i Finnmark, og er en flott 

dokumentasjon på hvordan Nordlandsposten ble forsøkt ordnet ved 

århundreskiftet for 200 år siden.  

Ved en ”Placat angaaende den Nordlandske og Findmarkske Post” datert 21
de

 

April 1777, lyder det: ”At den Nordlandske og Findmarkske Post imellem 

Trondhiem og Wardøehuus, som forhen ikkun gik 2 til 3 Gange om Aaret, skal 

herefter, ligesom alt en Tiid lang er skeet, gaae derimellem 8 til 9 Gange aarlig, 

nemlig: hver 6
te

 Tirsdag om Middagen Kl. 12 fra Trondhiem og tage Veyen over 

Land igiennem Indherred til og over Numedals Eidet, hvor ordentlig Post-Tour 

og Post-Gaarde ere anlagde.” (Berrum) Begynnelsen på 1800-tallet var en 

urolig tid, og vår nordlige landsdel led under dette. Vinteren 1798/99 ble det 

satt i gang en vinterpostrute fra Alta over Kautokeino til Torneå og videre gjennom Sverige til Helsingborg og København. Dette 

var en solid forbedring i postgangen til Finnmark i vinterhalvåret. Den ordinære postgangen fra Trondheim og nordover langs 

kysten brukte lang tid, og dette gjorde situasjonen for de handlende svært vanskelig. Ved et brev fra Hammerfest til en 

handelsmann i København, kunne en i beste fall vente et svar innen seks måneder. Det var ganske håpløst å drive effektiv handel 

under slike vilkår.  
Nordlands postkontor ble opprettet 10. november 1804, men det store problemet var å få ansatt gode mannskaper til å føre 

posten. Befolkningen levde hovedsaklig av fiskerier, og tilgangen til mannskaper for å frakte posten var således svært begrenset 

under fiskeriene. Planen var at strekningen mellom Terraak og Alten, som var på 149½ Miil, skulle deles i tre deler. Det skulle 

opprettes stasjoner i Bodø og i Tromsø, og tre postekspresser med mannskap skulle betjene strekningen. Dette var slett ingen 

enkel sak, for det var vanskelig å få noen til å ta på seg oppgaven for den betaling som ble tilbudt. Postmester Knoph på 

Nordlands postkontor på Terråk klarte omsider å få tak i to karer som skulle stå for transporten av postsekken. Instruksen er 

transkribert, og lyder som følgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1    Hildringen gård i Bindal,  

               Nordlands postkontor fra 1813 - 1850 

Dykk i arkivet – Nordlands Postexpresse 1805                                 Presentert av Oddbjørn Salte 

                                                       Kilde: Statsarkivet i Trondheim 

”Instruction 

Hvorefter Nordlands Post Expresse Lars Olsen Almaas, Sig indtil videre haver sig at rette. 

1ste Post 

Efter Kongl Allernaadigst Resolution af 11te Maii 1804 skal Nordlands Posten udgaa fra Terraak hver 3de Uge, ved 2de Expresser 

som hver medgives 2 Röjerter eller Postkarle, hvilke Tour à Tour förer Posten til Saltens Fogderie, til en der, efter nærmere 

Bestemmelse etablered Station, hvorfra Posten videre bringes til Senjen og Tromsöe Fogderie, og derfra videre til Alten Gaard ved 

2de ved hver Station antagne Expresser og 2de Postkarle. 

I fölge her af haver han, som antagen Postexpresse tilligemed de 2de ham medgivende Röjerter eller Postkarle, hver 6te Uge fra 

Terraak at udgaae, for at bringe Posten til Stationerne i Saltens Fogderie hvor den nærmere bliver bestemt, og derfra sende tilbage 

med den Nordenfra kommende Post til Terraak. 

Dette er Bestemmelsen i henseende til Tourerne og Vejenes Jnddeeling, efter hvilken Jndretning ogsaa Posten for lenge siden 

skulle have været sat i gang, naar de ved Stationerne i Saltens, og Senjen og Tromsöe Fogderier behövende Expresser og Röjerter 

havde været at bekomme; men da det hidtil ikke har været mueligt, har General Postamtet som meget önsker det væsentlige af 

forretningen, nemlig Postens Gang hver 3de Uge iværksat, foranstaltet: at de nu ved Stationen Terraak, antagne Expresser, og 

Röjerter, med flere fornödne antager förer Posten lige til Alten Gaard i Findmarken, og igien tilbage til Nordlands Post-Contoir, 

saa længe indtil ved Stationerne i Saltens og Senjen og Tromsöe Fogderier kan erholde de fornödne Expresser og Röjerter. 

Til hvilken Ende han altsaa indtil viidere tilligemed de 2de ham medgivende Röjerter eller Postkarle förer Posten fra Nordlands 

Post-Contoir og lige til Alten i Vest Findmarken, og derfra igien tilbage, saa hastig som mueligt, og som formodes at kunne skee i 

8 à 9 Uger, eller i det allerlængste 11ve Uger, paa det han kunde naae sin Tour, der indtreffer hver 12te Uges dag. 

2den Post 

Paa Frem og Tilbage Reisen maae han oplægge hos de beskikkede Postaabnere, som sees hver ere boende, paa den hver Tour ham 

medgivende Time-Seddel, saa og hos Amtmændene for Nordlands og Findmarkens Amter, og hos Dem opholde sig saa lang Tiid, 

som enhver af dem nödvendig maae have til at expedere det fornödne med Posten, hvilket han til sin Sikkerhed anmoder enhver 

at paategne Time Seddelen; ellers maae han ingensteds opholde sig; men, naar Vejret tillader det, da at fortsætte Reisen saa hurtig 

som muelig, dog, at han, naar Uvejr indtreffer, ikke tager ud, saaledes, at noget voves, i saa fald formaaer han den Postaabner han 

maatte 
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opholde sig hos, eller den han först kommer til, at tegne saadan eller anden gyldig Aarsag til 

Skrivelse i Reisen paa Time Seddelen, for at forekomme den befalede [Truden]föyelse, hver 

gang det maatte indtreffe at Reisen ikke blir fortsat med den Hurtighed, som den efter 

Rimmelighed burde. 

De medhavende 2de Postkarle ere instruerede at adlyde ham i hvad han til Reisens Fortgang 

maatte tilsige dem, dog ere de tillige som gode Söefolk, saaledes instruerede: at modsætte sig 

Reisen, naar de begge maatte ansee Vejret saa Haart, at de ved Reisens Foretagelse maatte 

befrygtes derved at være; i saa fald maae han som mindre Söe vandt, lade sig [leje] af dem, 

Ligesaa naar de maatte ansee det mueligt at fortsætte Reisen og intet i andre maader hindrer ham, 

da ikke at modsætte sig samme. 

Hvor Landevej over Ejder er i den Stand, at Postbaaden derover kan kjöres og derved forkomme 

et besværligt Stykke til Söes, maae han benytte samme, naar Uvejr maatte hindre fra at reise til 

Söes saasom over Brakejdet i Brönöe Præstegjeld, og over Dahlen eller Kuune. 16 ahlen i Rödöe 

Præstegjeld med flere Steder, hvor saadanne Ejder ligger i Posttouren, og som ved at benytte 

mærkelig maatte befordre Reisens Hurtighed.  

Skydsen saaledes til Lands betaler han for den halve Deel, og Postkarlene for den andre halve 

Deel, da de samtlige selv vinder i Tiiden, ved at afbenytte saadanne Landeveje. Naar saadanne 

Landeveje kan, og ikke benyttes, og han desformedelst bliver liggende paa een af Siderne, bör 

ikke Uveir anföres paa Time-Seddelen, som Aarsag til Sinkelse i Reisen; men han, som 

forsömmelig, maa vente at blive mulcteret, ja ogsaa afskdiget efter gjentagne Gange vist 

Forsömmelse. 

3de Post 

Ved Postens modtagelse, efterseer han at alle de medgivende Breve og Paqver, ere anfört paa det 

fra Post-Contoiret medfölgende trykte Karte, og maae aldeles ingen andre Breve eller Paqver 

medtages. Ligeledes efterseer han om Postsækken er i forsvarlig stand, og i modsat fald melde 

det for Postmæsteren paa det at Postsækken kan blive behörig i Standsat, til de derudi værende 

Sagers Conservation. 

 
Figur 2 Strekningen Terråk –  

              Brakeidet i Brønø 

4de Post 

Saavel som paa hen – som tilbage Reisen, afleverer han paa de Anordnede Postaabner-Steder, til de sammesteds Beskikkede 

Postaabnere, da til ethvert Postaabnersted Bestemte Breve og Pakker efter Kartets Udviisende, og igien modtager paa Posten de 

fra ethvert Postaabnersted medgivende Breve og Pakker, der ligeledes bör være anfört paa Kartet med sin rigtige Taxt efter 

Vægten, og i andet fald ikke maae medtages. 

De, for berörte Breve og Pakker modtagende Postpenge haver han rigtig at aflevere til Postmesteren ved Nordlands Post-Contoir, 

til hvem han ved Tilbagekomsten giör Rigtighed for alle udi Posten medhavte Breve og Pakker. 

Dersom det skulle hende sig at han hos nogen Postaabnere ikke kunne erholde de medgivende Breve paafört Kartet, eller de 

fornödne Paategninger paa Time-Seddelen, skal han selv saadan efterkomme, forinden han forlader Postaabner-Stedet, og derhos 

melde Aarsagen, hvorfor det ikke af Postaabneren er bleven forrettet. 

5te Post 

Forekommer ham nogensteds Undervejs Breve der skal Posttouren, maae han erindre Vedkommende om, at samme afgives paa 

Posten som der til Henhörende, og at de i andet fald, paadrage sig Ansvar for Underslæb, i Henseende til de Kongelige Post 

Intrader, samt at han er nödsaget til at anmelde samme paa vedkommende Steder. 

Skulle Brevene, desuagtet ikke blive afgivne til Posten, anmelder han ved sin tilbagekomst saadant for Postmæsteren ved 

Nordlands Post-Contoir der indberetter samme til General Postamtet. 

6te Post 

For hvert Brev han modtager undervejs skal erlegges Postpenge efter Taxten og Brevenes Vægt, undtagen det er Breve som ere 

Kongelig Tieneste eller Embeds Sager angaaende, da han for disse Slags Breve lader sig meddeele Attest af Afsenderne, der staaer 

til Ansvar derfor om anderledes skulle befindes. 

Disse Attester saa velsom de oppebærende Postpenge, afleverer han, som i 4de Post er meldt, paa Nordlands Postkontoir naar han 

kommer tilbage. 

I övrigt fölger det af sig selv, at saavel de Breve hvormed fölger Attest, som de der betales, skal anföres paa Kartet, hvor tillige 

maae tilföjes fra hvem de först benævnte ere, og hvor meget for de sidstbenævnte i Porto er opprbaaret, hvilken Anförsel paa 

Kartet, han lader den förste Postaabner han kommer til, efter at Brevene ere imodtagne, giöre, og til den Ende altiid lægger 

saadanne Breve for sig selv, paa det de hos den först tilkommende Postaabner ikke skulle glemmes. 
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7de Post 

Det bliver ellers i Almindelighed hans pligt, med al Fliid og Troeskab, efter yderste Evne, at Befordre Postvæsenet, og den 

Kongelige PostCasses Gavn og Beste, og derimod at forekomme og afværge alt det der kunde være samme til Skade og 

Fornærmelse. 

I Særdeleshed skal han være pligtig til naar han maatte komme i Erfarring om noget, der ved de Kongl: Post-Intrader til Afgang, 

det være sig hvem det end angaaer, at anmelde samme til Stiftamtmanden, saavelsom Postmæsteren ved Nordlands PostContoir, 

paa det General-Postamtet kan derom blive underrettet. Han maae heller ikke selv, enten ved at modtage ukarterede Breve og 

Pakker, der til Befordring med Posten maatte henhöre, eller i andre Maader foretage noget, der kunne være Postmæsterens og 

PostCassen til Tab eller Fornærmelse, under Straf som for Utroeskab. 

8de Post 

Skulle han i hans Tieneste, begaae nogen Forseelse, og derfor ikke i de ergangne Anordninger er bestemt nogen vis Straf, da skaL 

han i saa Fald, være General-Postamtets Decision underkasted. 

9de Post 

For hver Reise han giör med Posten, nyder han ved hans Tilbagekomst til Nordlands PostContoir, Betaling, nemlig 32 Skill: pr: 

Miil, for aflagt Tour og Retour, Beregnet efter det Antal Miile han virkelig har fört Posten til begge Siider, saaledes nyder han 

medens Posten föres directe til Alten Gaard, efter Miile-Tallet imellem der og Nordlands PostContoir, efter Timeseddelens 

Udviisning, og siden for Miile-Tallet fra Nordlands PostContoir til den nærmere Bestemte Station i Saltens Fogderie hvor han skal 

aflevere Posten, og igien tage tilbage den Nordenfra kommende Post. 

10de Post 

Skulle det indtreffe, at det i Turen blev anseet nyttigt, enten ganske at afskaffe de Nordlandske Post-Expresser, eller og at foretage 

andre Forandringer med disse Tienester, da skal han være fornöjet med det der saaledes maatte vorde Bestemt, eller og om han det 

önsker erholde sin Afskeed. 

Naar han maatte önske sin Afskeed, maae han i det seeniste 3 Maaneder forud söge den, paa det man imidlertiid kunde anskaffe en 

Expresse i Steden. 

Tillæg til denne Jnstruction eller Forandring forbeholdes, imidlertiid vedtager han Opfyldelsen af alt her er foreskreved, paa en lige 

lydende, ved hans Haands Underskrivt. 

Paa Hans Höyvelbaarenhed Hr Stiftbefalingsmand Angells Vegne efter given Fuldmagt 

Nordlands Post-Contoir den 28de Maii 1805 

             PKnPKnPKnPKnophophophoph (sign)       (LS) 

Ligelydende Instruction er mig overlevered, hvis indhold jeg i et og alt forbinder mig til at efterleve og opfylde. 

             Lars AlmaasLars AlmaasLars AlmaasLars Almaas (sign)” 

En tilsvarende Instruks med samme ordlyd som ovenfor ble i 

juni underskrevet av Mathias Andersen Schaftnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra å være planen at strekningen mellom Terråk og Alta 

skulle deles i tre, endte det med at disse to Post-

expressene skulle betjene hele strekningen. Det ble en 

krevende oppgave, og lønna dekket knapt nok utgiftene 

de hadde på turen. Denne ordningen vedvarte i første 

omgang til utpå høsten 1805 

“Jnstruction for 

Nordlands Postexpresse Mathias Andersen Schaftness. 

    # # 

Ligelydende Instruction, er mig overleveret, hvis Jndhold jeg 

forbinder mig til i alle Deele at opfylde. 

Terraach den 19de Junij 1805 

       MathiasMathiasMathiasMathiasAndersenAndersenAndersenAndersen (sign)” 

 

Figur 3 

Nordlandsbåt i 

Lofoten. Kunstner 

Ken Jeremiassen 

Kilder:  Statsarkivet i Trondheim 

  Berrum: Norges Posthistorie (1906) 

                  Tjelmeland:  Nordnorsk posthistorie (1995) 
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Post med private dampskibe mellem Hamborg og London 1825 – 1832  av Erling Berger 

I 1824 blev der oprettet et rederi i London med navnet General Steam Navigation Company.  I begyndelsen var 

målet at oprette dampskibsruter til hele verden; men resultatet blev, at de fleste ruter gik fra London til havne på 

den anden side af Nordsøen eller til Frankrigs havne langs Den engelske Kanal. Vi skal her se på ruten fra London 

til Hamborg udført med private dampskibe uden kontrakt med postvæsenet. Brevene blev kaldt Ship-letters 

(skibsbreve) både dengang og af moderne samlere. 

I perioden fra 1814 til 1832 havde Det engelske Postvæsen 

en ordinær rute fra London til Hamborg. Sø-transporten 

blev udført mellem Harwich og Cuxhaven af sejlskibe, hvis 

kaptajner havde en kontrakt med Det engelske Postvæsen. 

Breve, der blev transporteret under disse forhold, blev 

både dengang og af moderne samlere kaldt Packet-letters 

(packet-breve). Det er lidt forvirrende, at et skib, der ikke 

sejlede med packet-breve, undertiden af ejeren alligevel 

blev kaldt en packet 

Rederiet medbragte post fra London til Hamborg første 

gang lørdag d. 2. juli 1825. 

 
Figur 1:  

”Et dampskib sejlede lørdag d. 2. juli for første gang fra London til 

Hamborg. Turen forventes at tage 60 timer.”  

Skibet var Hylton Jolliffe. (Kilde: Bath Chronicle and Weekly 

Gazette torsdag d.7. juli 1825) 

 Det er tvivlsomt, om posten kom i gang i 1825 i hvert fald i retningen mod London. Jørgen Chr. Lei  har fundet en 1836-

skrivelse fra Det danske Postvæsen til Kongen. Det fremgår heraf, at ruten kom igang i 1826. 

    
Figur 3: Christiania 23. Juni 1826 til London, sendt uden om Posten til Hamborg, hvor en speditør fredag d.30. juni har postet brevet på 

kontoret for skibsbreve i Hamborg. Brevet kom ombord på dampskibet Sir Edward Banks, som afsejlede lørdag d. 1. juli med ankomst til 

London mandag d. 3. july efter 2½ dages sejlads    (Moldenhauer Auktion, november 2008) 

 

Avisen Public Ledger and Daily Advertiser gengav d. 15. juli 

1825 et brev skrevet i Hamborg d. 8. juli: ”Til stor undren 

blandt købmændene i Hamborg vil Stadtpost ikke sende en 

brevsæk retur med dampskibet, og enkelt-personer må ikke 

kontakte skibet for at indlevere breve. Se Figur 2. 

 
Figur 2. 

 

  

Figur 4 
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Figur 4: (Nederst forrige side) 

Hamborg fredag d. 4. august 1826 til London, postet på kontoret 

for skibsbreve i Hamborg. Dampskibet Hylton Jolliffe afgik lørdag d. 

5. august og ankom til London tirsdag d. 8. august efter en sø-rejse 

på 2½ dag. For et skibsbrev med en vægt under 1 ounce (1 Oz) med 

tre indlæg eller flere var portoen 4 x 8d = 32d = 2/8d 

 

Figur 5: (Til høyre)  

Det fremgår af Public Ledger and Daily Advertiser af torsdag  

d 10. august 1826, at dampskibet  Hylton Jolliffe ankom til London 

tirsdag d. 8. august. 

 
 

 
Figur 6: København 28. okt. 1828 til Aberdeen via Hamborg. Brevet passerede kontoret for skibsbreve i Hamborg fredag d. 31. okt. og kom 

ombord samme aften på dampskibet William Jolliffe, som afsejlede lørdag d. 1. nov. til London med ankomst til Gravesend - 25 miles fra 

London - tirsdag d. 4. november. Afstempling i kontoret for skibsbreve i London skete d. 5. november. 

 
 

 
 

Figur 7: Skibets navn William Jolliffe fremgår af avisen Public Ledger 

and Daily Advertiser af 7. nov.1828 

Rederiet betjente ruten med skibsbreve indtil 31. august 

1832. Gældende fra denne dato blev der indgået en kontrakt 

med Postvæsnet så rederiet overtog postbefordringen fra 

London til Hamborg og Rotterdam. Samtidigt blev turen med 

sejlbåde nedlagt. Se figur 8 til høyre. 

 

 

 

Public Ledger and Dailt Advertiser, fredag 3. juni 1836 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 9: Fra og med d. 1. juli 1836 ville posten til Danmark blive 

afleveret i Altona i stedet for Hamborg. 

Denne ændring blev rundsendt i en skrivelse i Norge d. 14. 

juli 1836 

 

  Figur 8.   

  Fra og med d. 31. aug.1832 overtog rederiet den ordinære post-  

  rute til Hamborg med foreløbigt én afgang per uge. Ruten blev 

  nedlagt i december 1853. 

 En stor tak til Gordon Hughmark, Baton Rouge, USA og 

Jørgen Chr. Lei, Danmark for deres hjælp. 
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Missent to Sea Post No. 12 

             av Paal Berg Helland  

For godt et år siden kjøpte jeg en lot 

med noen brev på en engelsk auksjon. 

Blant brevene var et til Glasgow. 

Brevet er påført 20 øre i porto for 

enkeltvektig brev til Skottland ved 

bruk av to 10 øre NK 53, plate 5. 

Brevet er fra Kristiania og stemplet 5. 

august 1891. Brevet har således ikke 

gått direkte til Skottland, men er 

neppe blitt sendt til New York med en 

passasjer på en av Amerikabåtene. 

Det som voldte meg mest bry med 

brevet er stemplet på forsiden: 

Missent to Sea Post No. 12. 

Hvor var dette stemplet blitt påført og 

hvorfor? 

Jeg tok kontakt med ekspert-gruppen  

i The Royal Philatelic Society i London. 

De videresendte min henvisning til 

den engelske skipspostforeningen. 

Det viste seg at stemplet, sammen 

med Missent to Sea Post No. 1 – 11 

ble benyttet om bord på skip som 

trafikkerte den transatlantiske ruten 

mellom USA og Tyskland. Stemplet ble 

benyttet når brev var feilsendt til USA 

og skulle sendes tilbake til Europa. 

Stemplet på mitt brev befant seg 

mellom 21. mai og 18. desember 1891 

om bord på  

SS Bismarck som tilhørte Hamburg-

America Line. 

Stemplet er kun kjent benyttet på 

brev mellom Norge og Skottland, og 

mitt brev er faktisk det eneste kjente 

med dette stemplet. 

Referense: 

Hosking, R: Seapost of the USA, 

TPO & Seapost Society, 2008. 

Blankett 181, pakkeadresselapp til USA 

av Erling Johan Aune & Kristian Aune 

 

 

I budstikka 1/2016 etterlyste Olga Ellis 

informasjon om en pakkeadresselapp for 

en pakke til USA. Blanketten hun viser er 

blankett 181, men i en litt spesiell utgave 

med grovt lerretspreg. Vi har selv fire 

stykker av denne type. Tre med 

blankettnummer og trykningsdato. Den 

siste er beskåret, og trykningsdato er 

ukjent. De 3 som har trykningsdato er 

brukt mange år etter at de ble trykket.  
 

Trykningsdato Brukt 

Kuttet vekk Haugesund 18/10-1912 

Novbr. 1913 Lillehammer 20/10-1924 

Mars 1914 Oslo Kampen 12/8-1929 

Mars 1914 Hermansverk 11/10-1935 

 

Forsøkt sendt som rekommandert pakke, men det var ikke lenger 

mulig fra 1. juli 1929. Pakken er derfor sendt som verdipakke. På 

baksiden finner man trykningsdatoen, som her er Mars 1914. 
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Stempelet  

«DEUTSCHE KRIEGSMARINE – SCHIFFSPOST  

Nr. 3» og ureglementert bruk av stempelet; 

presentert av Bjørn Muggerud og John Torstad 

Vi viser til Wilfred Wasendens innlegg i Budstikka nr.2/2016 

side 5. 

Det er ikke første gang Budstikka har innlegg som berører 

opprinnelsen og bruken av dette stempelet.  I Budstikka nr. 1/1999, 

side 23, ble det reist spørsmål om bruken av stempelet.  Vedlagt 

spørsmålet ble et 15 øres frimerke fra Turistserien 1938 illustrert og 

illustrasjonen er lik den som Wasenden viser til i sitt spørsmål i 

Budstikka nr. 2 i 2016.  I Budstikka nr. 3/1999 hadde Bjørn Bunæs 

en grundig gjennomgang av det som har vært kjent publisert om 

stempelet samt sin vurdering av bruken.  Han avslutter sin 

gjennomgang med følgende:  

 «Hele saken angående objektene med norske frimerker og tyske 

skipspostnummerstempler er så fordektig, at jeg ikke tror på den.  

Sannsynligvis har en lurendreier, tysk eller norsk, på en eller 

annen måte fått tak i stempelet, før, under eller etter krigen, og 

har deretter laget noen fantasiprodukter» 

Hovedargumentene til Bjørn Bunæs er 

• Tyske marinebåter fikk utdelt egne feltpoststempler til bruk 

om bord i fartøyene høsten 1939 

• Mannskap om bord i tyske marinebåter som var med i 

felttoget i 1940, var ikke klar over at ferden gikk til Norge ved 

avgang fra Tyskland 

• Stempeltypen som her er brukt med litra 3 tilhørte den  

• 5. T-Flottille i begynnelsen av krigen (høsten 1939), men var 

neppe i ordinær bruk så sendt som i april 1940.  

Alle stempelavtrykk som er kjent er på turistmerkeserien fra 1938 

og bare på løse merker samt et klipp. 

Allerede i NFT nr. 5 1945 er stempelet omtalt av Fred Brofos og det 

er illustrert tre merker med dette avtrykket – alle stemplet 8. april 

1940.  Det har vært litt tvil om det er snakk om to ulike stempler 

som er sett – litra 3 og litra 8, men sannsynligvis er det litra 3 på alle 

kjente avtrykk. Det at stempelet allerede i 1945 er omtalt, tyder på 

at stemplingen har vært foretatt under krigen.  Se forøvrig dette 30- 

øres-merket med glassklart avtrykk av datoen, men der litra ikke er 

synlig: 

 

Høsten 2015 ble vi kontaktet av en kilde i Østlands-området som 

hadde funnet originalstempelet i en kasse ifm med opprydding av 

et bo. Vi ba om å få tilsendt foto av stempelet.  Skaftet på 

stempelet var fjernet slik at det bare var stempelhodet som var 

intakt.  Vedkommende hadde ikke gjort noen innstillinger eller 

endringer av dato.  Og datoen var som forventet « -8. 4. 40» og litra 

er tallet 3 – som fremkommer tydelig på det avtrykket som er gjort 

av stempelet.  Se for øvrig illustrasjonene. 

 

 
Vår konklusjon er da overens med Bjørn Bunæs sin vurdering.  

Stemplet har blitt misbrukt av noen som ønsket å produsere 

«filatelistiske godbiter» til samlere og har bygget en historie rundt 

det. Vi tror bestemt at stempling av norske frimerker med dette 

stempelet er «falsifikater» og etter-stemplinger Det at stempelet 

ble funnet for bare 1 år siden med datoen 8. april, bygger opp 

under teorien om at det har vært benyttet til å etter-stemple 

norske merker. Det er ikke snakk om store mengder merker, men 

sannsynligvis noen serier av Turistmerkene som ble utgitt i 1938.  

Siden stempelet fortsatt er på private hender, bør en være 

oppmerksom på at det fortsatt kan misbrukes til etter-stempling 

av norske frimerker. 
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 Et dobbeltvektig brev fra Røros                         av Ragnvald C. Knudsen. 

 

 

 

Øverst viser jeg front av et helbrev fra Røraas Commune til 

fogden i Guldal fogderi (som også omfattet Røros). Datert 

og vakkert stemplet Røraas 27. mai 1870. (Frankert med NK 

15a. 8 skilling var porto for dobbeltvektig brev og forholds-

vis sjeldnere med ett frimerke enn med to 4-skillings.) 

Et så pent brev vil ikke være verdiløst. Dette brevet ser litt 

shabby ut. Det passer godt inn i eksponat for perioden. Jeg 

viser til venstre og over all brevtekst fra begge sider av det 

falsete dokumentet.  

Brevet viser først og fremst hurtig saksbehandling og 

rimelig hurtig postgang. Dokumentet med tilhørende bilag 

har utvilsomt vært lagt inn i ny ytteremballasje mellom de 

enkelte embetsmennene. Amtmannens egenhendige over-

strykninger og rettelser er mest fascinerende. 

Et godt eksempel på god norsk embetsskikk fra 1870.  

(Om noen er interessert i tekstene, sender jeg gjerne jpeg-filer) 

                     RCKRCKRCKRCK    

Gården Borten (kjent navn fra nyere norsk historie) i Flaa var 

embetssetet for fogden i Guldal, Olaf Hannibal Sommerfeldt 

Klingenberg (1811-1873). Klingenberg hadde tidligere vært fogd i 

Strinden og Selboe. 

Fogden sendte 30. mai saken videre til Søndre Trondhjems Amt, 

hvor amtmann Carl Frederik Motzfeldt (1808-1902) residerte. 

Motzfeldt hadde tidligere vært amtmann/stiftsamtmann lengst 

nord i landet og satt i mange perioder på Stortinget, også i 1870. 

Amtmannen svarte fogden 1. juni og fogden kunne allerede  

2. juni sende amtmannens svar videre til Røraas. 

 
14 



 Do 

 

1 Kriegsfangenenpost fra norsk offiser som krigsfange i Schildberg, datert 21.2.44, stemplet 23.2.44 
sendt til Oslo. Sensurstempel fra leiren Oflag XXIc/geprüft/D. God kvalitet 75 50 

2 Brev stpl. Christiania type 2, 25.2.1848, sendt til Danmark 700 50 

3 Konvolutt med 2x NK 176 (par) sendt innen NIDAROS 7.2.30 75 50 

4 Pent verdibrev 40 kr. E.S. sendt fra Nestun til Oslo 28.2.1934. 2x NK 96, 2x NK 164, 2xNK 138 150 50 

5 To helbrev sendt fra Sverige til Sokndal, Det ene med postekspedisjonsstempel PKXP No. 67E 
stemplet på baksiden  50 

6 Følgebrev med hjelpestempel SKIEN 19.11.42 (SL SKIEN ble returnert 11.11.42  50 

7 Helbrev med innhold sendt fra Minnesota til Sognepresten i Flesberg. Mange stempler og 
påtegninger. Stemplet i 18?6  50 

8 Følgebrev med tilhørende henteseddel sendt fra Kristiansand S 21 X 27 til Hauge i Dalane  50 

9 Fraktbrev sendt med M/S Bergstø fra Bergen til Sunde i Shl 25.4.1951  50 

10 To følgebrev sendt med M/S Aalvik 21.6.51 (M/S Bergstø er overstemplet med Aalvik)  50 

11 Rekbrev stpl. STRØMMEN 12.9.44  50 

12 To brev til Høvik, stpl. ØSTFOLDBANEN 11.8.44 og NORBANEN 24.5.45  50 

13 "Det frie Norge" fra mars 1943 samt februar og mars 1945. Utgitt i London for å informere om 
krigens gang  50 

14 To flyveblad bl.a. Kongens og regjeringens svar på innsettelsen av Quisling som ministerpresident  50 

15 Varesertifikat fra Joachim Winsnes Bragernes/Drammen fra 1806. Flott lakksegl  50 

16 Trykksak med NK 23 stpl. Christiania 1882. Sendt til Fredrikshald  50 

17 To følgebrev stemplet Algarheim 1952 og Imsland 1952. Begge sendt til Feltpost 70. På baksiden 
stpl. Feltpost 70  50 

18 Postanvisning stpl. Mehavn 1960. Sendt til Tromsø  50 

19 Følgebrev stpl. Blaker 26.7.1960., Lillestrøm 27.7.1960 og Bureau D'Echange D'Oslo Colis Postaux 
27.7. 1960. Sendt til Sverige. Løsen 125 øre oppkrevd to ganger?  50 

20 Følgebrev til Belgia stpl. Oslo-Solli 21.6.55, Bureau D'Echange D'Oslo Colis Postaux 21 VI 55 og 
Antwerpen 27 VI 55  50 

21 To Apotekpost-helsakskonvolutter  50 

22 Brev stpl. Amsterdam 30.7.1863, sendt til Tønsberg  50 

23 Norway Stamp Catalogue 1929, by Henrik Opheim  50 

24 Die Älteste Luftpost Der Welt. Utgitt 1957  50 

25 Hefte med 37 meddelelser i perioden april 1928 til juli 1932. Utgitt av "Bytteklubb for 
specialsamlere av Norge"  50 

26 Ca. 2,3 kg med moderne helpostkonvolutter. Se "Det lille bibliotek" nr. 3, der de er katalogisert. 
Også flere utgaver som er utgitt etter katalogiseringen i 2007  50 

27 Harry Snarvolds bok fra 1990: "Norwegian letters to Foreign destinations 1855-1875."  50 

28 Feltpostkasse, 1950-tallet. Fra beredskapslager ved et postkontor i Nord-Norge. Ubrukt, men noe 
merket av langtidslagring.  50 

29 “Kystruta Oslo Bergen” Forfatter  Rolf Langstrøm m.fl. (Fabritius Forlag 1981). Boka er innbundet, 
har 165 sider og mange illustrasjoner  300 50 

30 Johannessen, Finn Erhard - Lars Thue.  Alltid underveis. Postverkets historie gjennom 350 år.  
Bind 1: 1647─1920. Bind 2: 1920─1997, 1997. 399 + 432 sider. Innbundet.      500 200 

       

Donasjonsauksjon 19. november 2016.  
Medlemmer som ikke er til stede på auksjonen, kan sende forhåndsbud til Arvid Løhre (E-post arvid@online.no eller 
telefon/SMS 997 09 422). Hvis objekt(er) må sendes, betaler mottager porto. Det er ingen andre gebyrer. 

Katalog             Utrop 
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Planen er at samtlige objekter blir 
vist på hjemmesiden i god tid før 
auksjonen. Også evt. nye lots. Følg 
med og gi rause bud ! 
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NYTT PREFIL-LAND.                       Av Finn Bjørke. 

Hver gang en auksjonskatalog dukker opp i postkassa, er det første jeg tenker: «Er det noe for meg i denne kalalogen»? Etter 
å ha samlet mine områder i lang tid er det langt fra tilfelle men spesielt interessant blir det når noe uregistrert materiale 
kommer på markedet. Dette var tilfelle på Skanfil – Moldenhauer auksjonen i fjor høst da et prefilbrev til Irland var inkludert 
i kalalogen. I NK Postal er det ingen brev registrert til Irland. 

 
Brevet er stemplet med Trondhjem type 1 i blått. Datoen 
er noe usikker men antagelig 23-4 men kan være 25-4 
(som angitt i kalalogen) uten at dette har så stor 
betydning. Årstallet er dessverre ikke lesbart men av andre 
stempler og påtegninger kan det ikke være tvil om at det 
er 1854. Denne litt mindre bra kvaliteten på stemplet var 
kanskje medvirkende årsak til at prisen ble lavere enn jeg 
forventet for et så sjeldent brev. Selv setter jeg store krev 
til kvalitet men i et slikt tilfelle mener jeg at det er 
akseptabelt med en noe lavere kvalitet. Noen av dere 
andre har kanskje en annen mening?  

I tillegg til å være sent til et ikke registrert land, består 
brevet av en konvolutt med et brevark inni. Dette er 
sjeldent da de aller fleste brev på denne tiden var 
brevomslag. Om ikke det er nok, er det et personlig brev. 
Dette er også meget sjeldent da de aller fleste brev var 
forretningsbrev. Det var relativt dyrt å sende brev.  

En fjerde ting verdt å nevne er påskriften «NB» på 
fremsiden av brevet som indikerer at brevet var sendt 
rekommandert og enskjønt det ikke er nevnt i brevet, 
antagelig inneholdt verdisaker. Slike brev er meget sjeldne 
spesielt til utlandet. 

Brevet er skrevet av Thoning Owesen. Sted og datert 
«Leeren near Trondhjem 17 april 1854». Det er to eer i 
Leeren. Senere er dette blitt til Leren og nå Leira.  
Navnet på brevskriveren står også på venstre side på 
fremsiden av konvolutten. Både framsiden og baksiden av 
brevet er vist her. Selve brevarket har jeg ikke tatt med da 
det er litt vanskelig å tyde alt. Det er skrevet på engelsk og 
først er det skrevet som et vanlig brev på begge sider. 
Siden er arket snudd 90 grader og skrevet denne veien 
også på begge sider.  

 
Brevet er transitt-stemplet «Hamburg 27 APR 1854» og ankomst-stemplet 

«Ballymote MY 3 1854» begge på framsiden. Et annet Hamburg-stempel 

og et par andre transitt-stempler står på baksiden. Ballymote er et lite sted 

nordvest i Irland og hadde noen hundre innbyggere på denne tiden. Stedet 

er mest kjent for et slott fra 1300 tallet. 

 

Dere trøndere spesielt vet kanskje hvem denne Thoning 
Owesen var og tilknytningen hans til Irland. Jeg hadde 
ingen aning men ble imidlertid nysgjerrig og har funnet ut 
følgende på  

«Godseier Thoning Owesens Legat for blinde 

hjemmehørende i det nordenfjelske Norge»  
på internett. Jeg gjengir dette i en omskrevet og forkortet 
versjon for muligens andre interesserte. De som er spesielt 
interessert kan lese hele historien på internett. 

Thoning Owesen ble født i Dublin 27. mars 1804. 
Foreldrene var grosserer Otto F. Owesen og irske Jane M. 
Allingham. Som 17 åring hadde Otto Owesen kommet til 
Trondhjem og fått plass hos grosserer Johan Widerøe 
Thonning. Han avanserte raskt og ble på kort tid firmaets 
nestkommanderte. Det var på en forretningsreise til Irland 
han møtte henne som ble hans kone. Som en hyllest til 
kompanjongen Thonning, ble ekteparets sønn døpt Johan 
Widerøe Thoning som fornavn. Til vanlig ble bare det 
tredje fornavnet brukt og det var som Thoning Owesen 
han ble kjent. 

Kort tid etter barnedåpen døde grosserer Thonning og like 
etter overtok Otto Owesen forretningen som eneeier. Han 
var en drivende leder og ble etter hvert en formuende 
mann.  
Rettskaffen som han var, nøt han stor tillit hos sine forret-

ningsforbindelser. Som andre rikfolk på denne tiden 

skaffet han seg flere eiendommer, blant annet et landsted på Strinda som 
han kalte Ballyshannon etter sin kones fødeby. Den eiendommen er i dag 
kjent som Louiselyst gård og er et velrenommert og populært 
serveringsted. 

For lille Thoning skulle alt ligge til rette for en lykkelig barndom i 
Trondhjem. Men da han var 3 år gammel døde moren. Da faren ikke hadde 
slektninger i Norge, tok han den tunge beslutningen å takke ja til 
besteforeldrene i Irland som tilbød å overta omsorgen for Thoning. Faren 
fikk aldri se sin sønn igjen, noe som plaget hans samvittighet resten av livet. 
Han døde 21. april 1812 bare 44 år gammel. 

I Irland ble Thoning tatt svært godt vare på av både besteforeldre og onkler 
og tanter. Blant annet sørget de for at han fikk en allsidig utdannelse. Han 
var svært lærenem, høstet mye ros for sin flid og fikk beste skussmål. 

Sommeren 1820 besøkte han Trondhjem for første gang siden han var 3 år 
og ble godt mottatt av sin fars gode venner. Besøket ga mersmak og to år 
senere, i 1822, kom han tilbake og denne gangen bestemte han seg for å bli 
i Norge, til stor skuffelse for slektningene i Irland som nødig ville gi slipp på 
han. 

Thoning tilpasset seg raskt norsk levemåte og språk og fant seg godt til 
rette. Da eieren av den praktfulle eiendommen Leren (i dag Leira) gods 
døde i 1826, overtok Thoning Owesen, som hadde arvet sin fars store 
formue, to år senere storparten av godset ved auksjon. 

 
  16 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kjøpet innebefattet godsets «hjerte», storgården Leren med tilleg-
gende herligheter, Leren sagbruk med 4 sager ved Øvre Lerfoss, fire 
årgangskverner, laksefiske ved Nedre Lerfoss, en av Sjetne-gårdene 
i Tiller, Aftræt i Selbu og Hilmo i Tydalen. Under Leren gård lå 28 
husmannsplasser og under Sjetne 12. (Mye av dette er også nevnt i 
brevet) 
Den 14. april 1829 kunne Owesen innta sin eiendom hvor han kom 
til å leve som gårdbruker i mer enn 50 år. Leren fikk snart ry som et 
mønsterbruk. På det meste fødde gården 100 kuer og 15 hester 
som jevnlig var i bruk på åkrene. (I brevet nevner han 80 kuer og 15 
hester). Gårdene på Leren og Sjetne var på 2200 mål og det ble 
dyrket dyrefor, poteter, korn og grønnsaker. Owesen hadde flere 
offentlige verv og var godt likt og han elsket sitt tjenerskap. 

Blant de prominente gjestene som besøkte den gjestfrie gården var 
dronning Victorias sønner prinsene Arthur og Alfred. 
Natt til 1 mars 1881 døde Thoning Owesen. En uke senere fulgte 
100 kjøretøy og en stor skare mennesker til fots den avholdne 
proprietæren den lange veien fra gården Leren til graven på 
Domkirkegården. 

Han forble ugift og i sitt testamente avsatte han et betydelig beløp 
til slektninger i Irland, veldedige organisasjoner, arbeidstagerne og 
personlige venner. Etter at han var blitt kristen på sine gamle dager 
ble det avsatt et romslig beløp til opprettelse og vedlikehold av et 
bedehus (senere kapell) ved Leren gård. Men det Thoning Owesen 
nok er best husket for, er donasjonen til stiftelsen for blinde.  
I 1912 kunne et staselig nybygg tas i bruk for Nordenfjeldske 

Blindeskole (senere Dalen Offentlige Skole for Blinde). Fra 1976 
brukt av Dronning Mauds Minnes (Barnevernsinstituttet).  

 
Bygningen har adressen Thoning Owesens gate 18. Det er altså 

ingen tilfeldighet at den nestekjære proprietæren på Leren gods 

fikk "sin gate" akkurat her. Gaten går parallelt med 

Innherredsveien inne ved Strindheim. 

Thoning Owesens grav finner vi tett ved Erkebispegårdens 
nordvegg. På den vakre minnesteinen kan man lese følgende:  
«Han vilde tende lys for dem som går i mørke og hjelpe dem som er 

vandret bort fra veien". 

 

 

 

 

 

 

 

Så kan man spørre seg hvilken tilknytning hadde Thoning Owesen 
til adressaten som var magistrat: Jemmett Duke Esq, New Park, 

Ballymote? 

Jeg har ikke funnet noe helt sikkert om det ─ men det er veldig 
sannsynlig at han var en venn fra studietiden. Jeg baserer dette på 
brevet hvor det står blant annet: «I think of the duets which you 

and I used to perform in days of old even after returning to bed at 

night at Foyle college». På et annet sted står det: «I wonder at your 

never having by any chance met with one of our schoolfellows and 

a particular friend of mine Richard Hely Hutchinson”.      
 

EN LITEN RARITET.  
Av Wilfred Wasenden 

Det er en kjent sak at en del av produksjonen av NK nr. 
14x, 4 skilling grønnlig blå,, fikk dårlig gummi, og ble etter 
hva jeg har fått opplyst, fordelt med meget mangelfullt 
lim. Dette førte til problemer med å feste frimerkene til 
brevomslaget eller konvolutten. 

 

 

 

Kloke hoder fant imidlertid 
botemiddel for dette, og festet 
frimerket med lakk slik 
illustrasjonen viser.  

 
Av naturlige grunner ble stemplingen av merket så som 
så. Sidestemplingen er også «slurvete» utført, men viser i 
det minste dato og sted for forsendelsen. 
(Christiania 17.9.1867.) 
Feilen ble oppdaget og store deler av opplaget ble 
omgummiert av Postverket. 

 

Til slutt et avsnitt I brevet som jeg synes er litt morsom. Etter at 
han sier at han forstår at vennen lever glad og fornøyd og 
velsignet med kone og familie fortsetter han:  

«I am sorry to say I cannot give so good account of myself as I 

am still living single and still worse most likely to remain so. Not 

that I mean to say that the women of this country are incapable 

of lightning of a flame in a man’s heart. Oh no, I have but too 

often felt their power and I may say in the words of greatest 

Irish: 

The light that he’s in woman’s eyes has been my hearts 

undoing”. 

Det er ifølge familie-troen slik at Jemmett I likhet med mange 
andre, stammet fra Robert Duke eller John Duke. De var skotske 
soldater som fikk land i County Sligo (hvor Ballymote ligger) rundt 
1650 etter at deres regiment ble oppløst. 
Han ble født 5 juni 1801, ble gift med Mary 26 februar 1836 og 
døde 3 februar 1880. Han bodde i New Park House (som visstnok 
fortsatt eksisterer) Også han ble en rik mann som i 1870 hadde 
3285 acre til en verdi av 1734 pund og 2 shilling. 

I brevet var nevnt Richard Hely Hutchinson. Også dette navnet er 
vanlig I Irland. Hele navnet er likt med navnet til 1st Earl of 
Donoughmore.(1756-1825). Men I Irland, som I Norge, kalte man 
ofte opp sine barn etter kjente personer. Selvsagt kan det ikke 
utelukkes at Owesens gamle venn tilhørte adelsfamilien, men sånt 
krever arkivforskning langt vekk fra det interessante brevet mitt. 

  

Som for så mange andre på 1880-tallet, skiftes skrivemåte på navnet. 

Det er kjent både Tonning, Thonning og Thoning. I det viste brevet og 

på gravminnet – og nå også i gatenavnet - står Thoning og det brukes 

derfor gjennomgående om hovedpersonen. 
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Tåtten om kirkesangeren på Vegø.                                                  Presentert av Egil H Thomassen 

 
Vega sør på Helgeland har vært bosatt siden steinalderen. 
Da postruta nordover ble igangsatt i 1663 fikk ikke Vega 
anløp. Post ble rodd til handelsstedet Rørøy på Vega fra 
Sømnes på Helgeland. Rørøy var kjent som postgård fra 
1780. Da dampskipsrutene ble etablert fra 1838 ble Forvik i 
Vevelstad utgangspunktet for posten til Rørøy.  

Ved kongelig resolusjon av 28. juni 1842 ble det opprettet ei 
bipostrute fra Tjøtta eller Alstahaug poståpnerier til Gladstad 
prestegård på Vega via handelsstedene Forvik og Rørøy. På 
Rørøy ble det ved kgl.res. 14. august 1851 med virkning fra 
14. februar 1853 opprettet et poståpneri under navnet Vegø. 
Omtrent samtidig ble det igangsatt et uoffisielt poståpneri i 
fastskolen ved Gladstad. Årsaken må ha vært at det var 
presten på Gladstad som var poståpner, men senere 
delegerte han dette ansvaret til kirkesangeren.  

 
Brev fra Christiania 22.4.1853 til Vegas første poståpner, 

sogneprest Anton Benedikt Frost. (Frimerkehuset) 

Den 2. juli 1857 ble Isak Andersen ansatt som kirkesanger  
på Vega og i 1859 som poståpner. I et vedtak i skole-
kommisjonen 25. september 1860 heter det: Ligesaa blir 

man enige om at Kirkesangeren som Postaabner maa 

beholde et ledet Værelse i Fastskolelocalet for derfra at 

ekspedere Posten». Høsten 1861 ble han valgt til 
overformynder og fra 11. februar 1863 fungerte han som 
forlikskommisjonær. Men så i skolekommisjonens møte 5. 
januar 1864 ble det protokollert at kirkesanger Isak 
Andersen var blitt suspendert og satt under tiltale for 
bedragerier. Det som skjedde i denne seksårs perioden på 
Vega er en tått i vår posthistorie som skal fortelles her.   

En tått, flertall tætter, er den islandske betegnelsen på en 

kort saga. Betegnelsen er brukt her med noe dikterisk 

frihet.  

 
Handelsstedet Rørøy på Vega. 

 

Utover høsten 1863 begynte det å spre seg usikkerhet på 
Vega. Sendte bankobrev var ikke kommet fram, og på 
etterlysninger hos poståpneren ble det gitt unnvikende eller 
direkte usanne svar. Saken ble 10. november av lensmann 
Arnt Borgen anmeldt til fogd for Søndre Helgeland Eiler 
Hagerup Krogh Prytz, som 12. desember innkalte poståpner 
Isak Andersen til forhør.  

Forhøret resulterte i at amtmann for Nordland Carsten Smith 
3. januar 1864 tok ut tiltale mot poståpner Isak Andersen for 
underslag av bankobrev. Han ble satt i varetekt 23. januar på 
Rørøy, og samme sted ble det ført sak for Sør Helgeland 
tingrett mellom 30. april og 3. mai.  Det ble ført en rekke 
vitner og saksreferatet dekker 14 sider. Det ble protokollert 
og dokumentert tap av eller tyveri fra ti bankobrev, og 
brevene refereres her i samme rekkefølge som i saken. Det 
ble krevd erstatning for følgende underslåtte brev: 

1. I et brev sendt fra Elling Christophersen Sortland fra Borge i 
Lofoten til handelsmann Ulrik Ulriksen på Vegø i januar 1863 
var det tatt ut 37 Spd. Avsenderen hadde våren 1863 sendt 
et brev til Andersen og spurt om bankobrevet var kommet 
fram til Vegø, hvilket poståpneren hadde benektet. 

2. Handelsmann Ulrik Ulriksen hadde i juni 1863 sendt sin 
tjenestedreng til poståpneren med 11 Spd. som skulle 
konvolutteres og sendes til Trondhjem. 

3. Elias Hansen Ulvingen hadde som verge for Nicoline Louise 
Andersdatter Ulvingen høsten 1862 levert poståpneren 12 
Spd. 118 sk. som skulle sendes til Brønø Sparebank. 
(Brønnøysund). 

4. Morten Christophersen Halmø hadde i juli eller august 1862 
på kirkebakken etter gudstjenesten med Morten Mortensen 
Fladaas som vitne levert poståpneren et ikke forseglet brev 
med 40 Spd, som skulle sendes til Bindalen. Da brevet ble 
etterlyst oppga Andersen at pengene var satt inn i Bergen 
Sparebank, hvilket han i rettsaken innrømmet ikke var riktig.  

5. Christopher Pedersen Walla hadde som verge for Henrikke 
Clausdatter Veigmoen 15. september 1862 levert 
poståpneren 11 Spd. som denne hadde lovet å sende Brønø 
Sparebank med skrivelse. 

6. Nicolai Hansen Kjældal hadde sommeren 1863 levert et 
forseglet brev sammen med 8 Spd. 48 sk. som poståpneren 
skulle konvoluttere og sende til kjøpmann Aune i 
Trondhjem.  

7. Tøger Baardsen Igerø hadde i september 1863 oppsøkt 
poståpneren hjemme og levert et brev og 84 Spd. i en 
konvolutt som ikke var forseglet. Brevet var adressert til 
Trondhjem. 

8. Daniel Olsen Vika hadde sommeren 1863 truffet 
poståpneren på veien og overlevert 3 Spd. 56 sk. som denne 
hadde lovet å sende til Lofoten sammen med et brev han 
skulle skrive for avsenderen. 

9. Andreas Pedersen Vixaas hadde som verge for Ole og 
Salomon Mortensen i begynnelsen av 1861 gitt poståpneren 
24 Spd. 46 sk., inklusive 16 sk. for porto, for forsendele til 
Brønø Sparebank. På senere etterlysning oppga Andersen at 
pengene var satt inn i Bergen Sparebank. 

10. Erik Petersen Bremsteen hadde levert poståpneren 3 Spd. 
13 sk. for forsendelse til Bergen. 
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For de beskrevne underslag av bankobrev og forbruk av 
stjålne penger dømte sorenskriver Hans Jensinius Engelsen 
den 13. mai 1864 Isak Andersen til syv års tukthus, å betale 
en erstatning på 198 Spd. 41 sk. i tillegg alle saksomkost-
ninger og avskjed fra stillingene som kirkesanger, poståpner, 
overformynder og forlikskommisjonær på Vegø. Etter 
datidens rettspraksis var det en mild dom. Det var formil-
dende omstendigheter. Han var ikke tidligere straffet, ble 
gitt godt skussmål og hadde avgitt en uforbeholden 
tilståelse. 

Isak Andersen ble satt inn på tukthuset i Kongens gate i 
Trondhjem 26. september 1864, benådet av kongen 3. 
desember 1868 og sluppet fri 26. september 1869, nøyaktig 
fem år etter innsettelsen. 

 

Etter domsavsigelsen i Sør Helgeland tingrett viste det seg at 
det var lite å hente i boet, og amtmann for Nordland C. 
Smith og fogd for Søndre Helgeland E. H. K. Prytz sendte 26. 
juni 1864 søknad til departementet om at de skadelidde fikk 
erstattet sine tap. Men saken var ikke ferdig behandlet i 
rettsvesenet, den skulle opp for Høyesterett og ble derfor 
satt i bero. Etter Høyesteretts stadfestelse av dommen 3. 
september gikk så søknaden sin byråkratiske gang, og ble 
framlagt for Stortinget av statsråd Haffner 1. november 
1865, et drøyt år senere.  

Etter datidens praksis skulle alle saker om erstatning for 
tapte bankobrev, enten det gjaldt forlis, brann eller tyveri, 
behandles på tinget.  

Ved Stortingets behandling av søknaden ble det pekt på at 
så vel bestemmelsene om forsendelse av pengebrev, som 
søknadsfrist om erstatning for tapte brev ikke var overholdt. 
Etter forskrift av 24. november 1804 skulle bankobrev 
forsegles på poststedet i innlevererens påsyn. Bare brev litra 
1 var forskriftsmessig behandlet og postverket hadde da 
betalt avsenderen erstatning for dette brevet. De øvrige ni 
brevene var blitt levert til Isak Andersen på kirkebakken og 
andre steder, og det var blitt overlatt til poståpneren å 
foreta den nødvendige forsegling og forsendelse. Slik var 
den alminnelige tiltro på Vega til en offentlig tjenestemann, 
en poståpner. 
En kongelig forordning av 1. juni 1802 bestemte at krav om 
erstatning for tapte bankobrev måtte anmeldes innen 6 
måneder etter avsendelse. For Nordland og Finnmark var 
fristen 12 måneder. Det hadde tatt tid før mistanke hadde 
oppstått, saken anmeldt, oppklart og pådømt i rettsvesenet. 
Selv om Isak Andersen var blitt dømt for underslag av ti 
brev, vet vi ikke i ettertid hvor mange brev han i 
virkeligheten hadde stjålet. Rettsaken omtalte ytterligere  

 

fem åpnete bankobrev, men klagene ble trukket tilbake av 
ulike årsaker og ble ikke tatt med i dommen. Enkelte 
avsendere kan også ha latt være å anmelde tap.  

Stortinget lot nåde gå for rett og sendte en proposisjon til 
kongen om erstatning. Man erkjente at bestemmelsene av 
1802 og 1804 kunne ha vært ukjente for folk flest. Men som 
følge av tingets vedtak skulle bestemmelsene nå leses opp på 
kirkebakken på Gladstad.  

Carl av Guds nåde, konge til Norge og Sverige, tilrådde på 
Stockholm slott 18. november 1865 proposisjonen fra 
Stortinget om å yte erstatning av statskassen for de av 
forhenværende poståpner på Vegø Isak Andersen underslåtte 
pengebrev og penger. Så gikk saken tilbake til Stortinget hvor 
budsjettkomiteen 10. januar 1866 fulgte det «kongelige 
forslag» om å utbetale erstatning, hvorpå saken ble vedtatt 
enstemmig på tinget. Endelig kunne de bestjålne motta sine 
speciedalere og skilling.  

 

Epilog 
Isak Andersen var født i 1824 på Engeløya i Steigen. I kirkeboka 
er han ført inn som Isach, men ved alle senere innføringer skrives 
han Isak. Han giftet seg i 1849 i Steigen med Elisabeth Winther 
Kjelstrup og tituleres da som skoleholder. Fra 1850 og til 1864 
fikk paret syv barn og Isak var skoleholder ulike steder på 
Nordlandskysten. De tre siste barna ble døpt på Vega, den yngste 
i september 1864. Selv om Isak da var suspendert og dømt, føres 
faren inn i kirkeboka som kirkesanger I. Andersen. Under 
rettsaken ble det oppgitt at han var 39 år gammel og hadde kone 
og fire barn.  

Kone og barn ble boende på Vega mens Isak satt på tukthuset i 
Trondheim. Hans eldste sønn ble stilt som nummer 1 på 
kirkegulvet ved konfirmasjon på Vega i 1866. Konfirmantenes 
rekkefølge ble formelt bestemt etter deres kristendoms-
kunnskap. Men ofte var plasseringen avhengig av sosial posisjon. 
Som far var oppgitt kirkesanger og poståpner Isak Andersen. 
Dette til tross for at faren var fradømt stillingene.  

Prest og lokalsamfunn støttet tydeligvis familien, selv om faren 
var dømt for underslag. Etter benådningen flyttet Isak og 
familien til Vågan i Lofoten og senere til Sørreisa. Der døde Isak i 
1912, 88 år gammel.  

 

 

Tegning av 

tukthuset i Kongens 

gate, Trondhjem. 

(Gerhard Schøning,  

ca. 1775) 

 

Kilder:   
Statsarkivet Trondheim: Søndre Helgeland sorenskriverembete: 

Tingrettsdom av 13. mai 1864 over Isak Andersen.   

Høyesterettsdom av 3. september 1864 over Isak Andersen. 

Stortingsarkivet: Stortingets forhandlinger: Sak nr. 48/1865,  

sak nr. 55/1866 

Jon Suul og Rune Kristiansen: «Posthistorien for Vega på Sør-Helgeland» 

Geni/Marsha Johansen: «Isach Andersen» 

 

Vega kirke Gladstad, bygget 1864. 
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Det flytende kokeriet Pelagos startet livet som SS Athenic.  Dette 

skipet var et kombinert passasjer- og fryseskip som ble bygd ved 

Harland & Wolff Ltd., Belfast, Nord Irland for White Star Line (Shaw, 

Svill & Albion), London, og sjøsatt 17. august 1901.  Fig. 1.  Hun seilte 

England – New Zealand ruten til utbruddet av første verdens-krig i 

1914.  Skipet ble rekvirert av britiske myndigheter og brukt som 

troppetransportskip under navnet «His Majesty’s New Zealand 

Troopship (HMNZT ) Athenic».  Fig. 2.  Etter krigen var skipet tilbake 

i farten på New Zealand hvor hun seilte for siste gang i 1927. 

Fig. 3.  Athenic har også hatt æren av å ha blitt avbildet på frimerke.  

Det er på et 18c merke som ble utgitt av Pitcairn Islands i 1975. 

Athenic ble kjøpt av Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Svend Foyn 

Bruun & Anton von der Lippe), Tønsberg, som var del av den såkalte 

«Jahre-gruppen», for £33 000 (ca 600 000 kroner etter datidens 

kurs) i mai 1928.  Skipet ble ombygd til hvalkokeri ved Smith’s Dock 

Co. Ltd., Middlesbrough og omdøpt til Pelagos.  Jeg har ikke noe 

godt bilde av opphalingsslippen på Pelagos, men for å få en 

forståelse av hvor stor slippen var på et moderne kokeri, den kaltes 

«brekken» og/eller «låvedøra» blant hvalfangerne, viser Fig. 4 

slippen på Hektoria med dokkarbeidere på vei ut av skipet.  Fire 

hvalbåter ble bygget, Gos 1-4 og en eldre ble innkjøpt, Gos 5.   Med 

en tonnasje på 13.925 tdw var ikke Pelagos av de største kokeriene, 

men fangstresultatene ble glimrende.  Etter tre sesonger hadde 

aksjonærene fått 115 % utbytte!  Fig. 5. et frimerkehefte fra 

Sandefjord Filatelistklubb som viser Pelagos omkring 1930. 

Pelagos ble lagt opp i to sesonger; 1931/32 og 1932/33.  Skipet ble 

ombygd til oljefyring på våren 1933 ved Framnæs  mek. Værksted og 

seilte nedover til Sydishavet på høsten samme år.  Hun fanget i alle 

sesongene fram til utbruddet av den andre verdenskrig.  Rekordåret 

var 1937/38.   Alle hvalbåtene ble også etterhvert omgjort til 

oljefyring.  Dette innebar at tiden for bunkring (fra kokeriet til 

hvalbåt) ble betydelig forkortet.   Dette, pluss at olje var billigere 

enn kull, medvirket til bedre driftsresultat. 

Mellom sesongene ble hvalbåtene lagt opp og overhalt ved den 

tidligere landstasjonen ved Walvis Bay i South West Africa.  

Mannskapene reiste til og fra Norge med kokeriet.  Dette anløpet 

var en kjærkommen anledning til å sende brev og, ikke minst, motta 

brev hjemmefra. 

 

 

Fig. 6 og 7.  Brev  

sendt fra Walvis Bay, 

South West Africa,  

på nedreisen til 

Sydishavet, datert  

22. november 1937.  

Konvolutten har 

skipets navn på 

baksiden, samt 

transittstempel fra 

Østfoldbanen datert  

4. desember 1937. 

 

Flytende kokeri Pelagos 
 

Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 4 

Fig. 6 

Fig. 7 

Fig. 5 
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 Pelagos var på vei hjemover etter endt sesong da Norge ble 

okkupert av Tyskland den 9. april 1940. Kokeriet fikk ordre om å 

seile til Halifax i Canada og losse oljen der.  De fleste av 

arbeiderne og en del av besetningen skulle avmønstres, men 

rederiets agent, Thorsen, hadde ikke midler til dette og hadde 

sendt forespørsel til Nortraship i England om å få tilsendt 

dekning av kostnadene.  Svaret kom i et telegram som gir 

garanti for at alt ville bli betalt i henhold til inngåtte avtaler; 

krigstillegg og overtid inkludert.  Canadisk valuta var ikke lett 

tilgjengelig.  

 

Sesongen ble avbrutt den 15. februar 1941 da en tysk kanonbåt,  

Pinguin, egenhendig kapret to hvalkokerier, Ole Wegger og Pelagos, samt 

Solglimt som var transportbåt denne sesongen.  Bare Thorshammer og noen 

av hvalbåtene kom seg unna. 

 
Pelagos ble ført til Bordeaux av et prisemannskap.  Det norske mannskapet 

klarte å kaste en flaskepost i vannet,  datert 17. februar 1941, med 

informasjon om hva som hadde hendt.  Denne flaskeposten ble funnet av 

brasilianske fiskere ved Pernambuco noen uker senere! Fig. 10  er kopi av 

brevet i flaskeposten.  Kvaliteten er dessverre dårlig, det er en kopi av en 

kopi.  Dets ekthet er bekreftet av kapteinen ombord Rio Verde.  

Det norske mannskapet ble sendt hjem til Norge med Donau og ankom Oslo 

4. mai 1941.  Pelagos seilte uten å bli oppdaget til Kiel der fabrikkanlegget 

ble demontert, og fortsatte så til Narvik der hun ble brukt som moderskip for 

U-båter. 

 

 

  

Skipet ble liggende i Halifax hele 

sommeren 1940, men seilte sydover 

igjen, hentet hvalbåtene i Montevideo, 

og startet fangsten ved Syd Sandwich-

øyene den 24. november.   

Fig. 8.  Telegram fra London.  

Det er nærliggende å tro at 

det var sendt fra Nortraship.   

Sensurert i Halifax og dato-

stemplet 4. juni 1940 av 

IMPERIAL CABLES HALIFAX. 

Fig. 9.  Feltpostbrev 

sendt fra Pinguin, 

datert med et 

«stumt» 

datostempel 9. mai 

1940.  Skipet hadde 

feltpost nummer M 

09450.  Objektet er 

fra Lesley Marley’s 

samling. 

 

Fig. 11 og 12 nedenfor:  Postkort sendt fra kaptein Döll, datert  

14. desember 1942.  Av sikkerhetsmessige grunner er sender-

stedet bare et feltpostnummer, som var M. 12313.  Skipets 

stempel  med teksten: Kriegsmarine Dienststelle f p. Nr. M 12313, 

er satt på forsiden. 
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Fig. 8 

Fig. 9 

Fig. 10 



 

 

      

Hvalbåten Gos 9 ble ombygget til antiubåt fartøy ved 

Lunenburg, Nova Scotia, i 1941 og fikk navnet HMS 

Narvik.  Hun ble leiet ut til Royal Navy og ble brukt 

som eskorte-fartøy for konvoier fram og tilbake over 

Nord-Atlanteren, basert i Liverpool.  Etter krigen ble 

skipet levert tilbake til eierne, ombygd til hvalbåt ved 

Kaldnes mek. Verksted og omdøpt til GOS IX. 

Etter krigen ble Pelagos funnet i Narvik og gjenkjøpt av 

rederiet. En pussig episode hendte ved overtagelsen 

av skipet.  Den tyske maskinsjefen fant ikke nøkkelen 

til chiefens lugar, men den norske maskinsjefen, 

Granerød, sa: «Jeg har nøkkel», og nøkkelen passet!  

På høsten i 1945 ble firmaet Bruun & van der Lippe 

splittet.  Pelagos ble overtatt av Hvalfangerselskapet 

Pelagos A/S (Svend Foyn Bruun). 

 

Fig. 13 -14 over:  Brev sendt fra Stamford, Lincolnshire, England, 

til «Gos 9», Norwegian Camp, Lunenburg, Canada, hvor det ble 

ankomststemplet 2. juni 1941 på baksiden.  Bâten, som nå het 

HMS Narvik, hadde allerede kasta loss, så brevet ble omadressert 

til agenten Thompson Bros., Liverpool, og sendt videre  den 3. 

juni 1941.  Brevet  er sensurert i England med stripe P.C. 90  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Fig. 16.  Pelagos fikk større midtskipsbygning og ny 

overbygning akter etter krigen.  Bildet er fra 1952. 

 

Fig. 15.  Avtrykk fra frankeringsmaskin fra Send Foyn 

Bruun i mars 1951 på konvolutt til New York. 

Verftet i Walvis Bay kom i drift igjen etter krigen, og fra våren 

1946 ble GOS-båtene lagt opp og overhalt her.  Denne driften 

stoppet opp den 31. mai 1950 da verftet ble toalskadet i  brann. 

Fig. 17 og 18 til høyre:  Brev sendt fra Walvis Bay 21. Juli 1947.  

Senderadressen er Post Box 8 som var verftets post adresse. 

Melsomvik ble den nye opplagshavnen for hvalbåtene.  Da 

Marinen avviklet virksomheten der, fikk Pelagos A/S leie 

anlegget.  Fig. 19 viser havnen i 1906 og på fig. 20 sees 

hvalbåtene på rekke og rad mot slutten av 1950 tallet.  Mellom 

sesongene lå Pelagos opplagt ved Kaldnes og fikk utført ikke 

bare årlige overhalinger, men også diverse ombygninger og 

reparasjoner.  
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Fig. 19 Fig. 20 



 

 

.Pelagos og hvalbåter ved Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg.           Kaldnes med Pelagos (til venstre) og transportskipet Teie. 
 

Fig. 21 Fig. 22 

Tankskipet Pontos ble i flere sesonger brukt som forsynings-
skip.  Hun ble bygd i Belgia  i 1949 og var på 16250 tdw.  Fig. 
23 til høyre  viser et postkort med Pelagos under «full kok» 
med flere hvaler liggende akterut.  Pontos ligger ved siden av 
kokeriet og leverer brenselolje og, ikke minst, post hjemme-
fra!  Hvalolje er returlasten, etter en grundig tankrengjøring. 

 
 
 
 
 
 
 

Pelagos’ siste sesong var 1961-62.  Høye driftskostnader, 
minkende hvalbestand og lavere oljepriser reduserte 
betraktelig inntektene fra hvalfangsten.  Kokeriet ble solgt for 
£112 000, ca 2,22 millioner kroner, til opphugging i Tyskland.  
Etter 28 sesonger forlot Pelagos, hvalflåtens Grand Old Lady, 
Melsomvik den 25. juli 1962.  Av hvalbåtene ble «GOS I», «II» 
og «IV» utleid til Sjøforsvaret som fiskerioppsynsskip.  Salget 
av de siste skipene i 1964 satt en definitiv ende på 
hvalfangstnæringen i Tønsberg.  Pelagos A/S fortsatte som 
rederi og satset på tankskip utover 1960 årene. 

                 Rolf Scharning 

 

Etterord.  Jeg sender en stor takk til Lesley Marley som lot 
meg publisere illustrasjonen av feltpostbrevet fra kanonbåten 
Pinguin, og til Odd Galteland som hadde den tvilsomme 
gleden av å korrekturlese manuskriptet. 

 

 

 

Fig. 24.  Brev postet i Tønsberg  5. desember 1958.  
Adressert til Pelagos-ekspedisjonen via rederiets agent i 
Cape Town, hvor det har blitt mottatt den 11. desember.  
Kokeriet vil ha vært på fangstfeltet allerede, så det må ha 
vært en skipsforbindelse fra Cape Town. 

 

Fig. 25.  Aksjebrev 
for 
AKSJESELSKAPET 
PELAGOS utstedt 
27. august 1979. 
 
Denne rederi-
virksomheten er 
nå historie, men 
selskapet Pelagos 
spilte en stor rolle 
i Tønsbergs 
næringsliv gjen-
nom mange år. 
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