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Side 14-15 i
lkke norsk, men til Norge.
Les på side 11

Side 12

Dette er ikke forslag til nytt medlemskort i

Selskapet. MEN: Det kan bli ditt meC raust

bud på et av brevene på Donasjonsauksjonen

2. desember, Forhåndsbud anbefales.

Les utførlige beskrivelser på sidene 20-21
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Hvem som trykket kortet
får du vite på sidene 8-9
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8ffi Noen linier fra
redaktøren:

utkommer ]tZ:OLT med fire nummer
og sendes til medlemmene i NPS.

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

Ansvarlig redaktør:
Per Erik Knudsen

Ullern all6 123, 0381 OSLO

Tlf.: 0047 22501349
E-post: budstikka@posthistorisk.no

per.eri k.knudsen@getmail. no

Norsk Posthistorisk SelskaP

Adr.: Postboks 4369, NYdalen

0402 OSLO, Bankgiro: 0540 08 40395

Leder : T rond Sch u mach er

Holmendammen Terrasse 22, 0773 OSLO

E-post: trond@schumacher.no

Nestleder: Øivind Rojahn Karlsen

Maries vei 12, 3550 Kongsberg

E-post: oivindrk@online.no
Sekretær: Arvid Løhre,

Lurudveien 28 K,

2O2O SKEDSMOKORSET

E-post: arvid@online.no

Kosserer: Gunnar Melbøe

Betzy Kjeldsbergs vei 26 E, 0486 OSLO

E-post: gmelboee@online.no

Styre m ed I e m.' olav Dyresen

Trudvangveien 2b, 0363 OSLO

E-post: olav.dyresen@hotmail.com
Voromedlemmer:
Ole Jørgen Grann

Mikrobølgen 12c, 1151 OSLO

E-post: ole.grann@ks.no

@yvind Midtlid
Partingtons vei 6.1726 SARPSBORG

E-post: oyvind.midtlid@natur-stein.no

Hjemmeside: www. posthistorisk.no
WebredaktØr: Jan Lauridsen

E-post: janlauridsen45@gmail.com

Hvert nummer av Budstikka er på 24 sider.

Burde det vært færre eller flere? Jeg har

tidligere antydet at om det kommer mye godt

stoff, må bladet kunne være på flere sider!

Nårjeg blar tilbake i utgavene jeg har hatt

ansvar for, må jeg erkjenne at jeg av og til

bruker for liten skriftgrad til at alt er like

leselig. Det er nok gjort for å få plass til mest

mulig av stoff jeg har fått og hatt lyst til å

bruke så snart som mulig. Mentalt viktig å

holde meg innenfor det normale sidetallet.

Jeg ser til min forundring at i "min" periode er

det etter hvert presset inn ganske mye mer

på hver side. Det er luksus for en redaktør'

Juleønsker er hyggelige, men helårsønsket

mitt er enda bedre: La meg fortsatt leve som

luksusmenneske, send inn stoff nok til at

Budstikkas sider blir bugnende av godt stoff.

I dette nummeret bidrar et rundt dusin medlemmer med stoff. Det betyr

ikke aldet er "dusinvare". Når noe står med liten skriftgrad, så vet jeg jo

at de aller fleste lesere kan bruke forstørrelsesglass. Derfor føler jeg ikke

dårlig samvittighet for at jeg bruker små skriftgrader på noe stoff'

Posthistorikere er vant til å sjekke detaljer. GjØr det også når du leser

Budstikka. ?u, Ert*u

En kunstners forestilling ov filotelisters
og posthistorikeres verden. Mildt koos?

Dansk pakkepost til udlandet -enhåndboe.

Atle vi som interesserer oss for dansk filateli, kjenner

lb Krarup Rasmussen av navn, veteranen som bl'a. redigerer

Dansk Filatelistisk Tidsskrift. Det danske forbundet har nå

utgitt en bok som vil interesse mange også i Norge. Kapitel 5

heter: "Pakketakster til Sverige og Norge 1879-1991".

tbs bok bygger på artikler i DFT fra det siste ti-året; boken er

fornuftig gjenbruk. (150 sider A4-format, innbundet)

lb henviser til sin artikkel i Dansk Posthistorisk Tidsskrift nr' 2,

1989 (perioden 1852-1931) for den tiden han ikke dekker i

denne nye håndboken. (DPTfinnes i oFK-biblioteket og er

tilgjengelig for alle medlemmene i NPS.) Jeg betalte DKK 200

for mitt eks. av boken på Nordia i Vejle. Helt klart dyrere

tilsendt i posten, men verd mange ganger 
^"rl ?* tnil,
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Kjære venner.

Frimerkesesongen er

over oss med et mylder

av frimerke-aktiviteter på

alle fronter.

Utstillinger, montering av samlinger, auksjoner, dommer-

oppdrag, skriverier, messer og foredrag og ikke minst alle

møtene rundt om i filatelistiske klubber og i Selskapet. Vi er

alle med på å holde hjulene i gang, hver på vår måte.

Også på Facebook skjer det saker og ting.

Forbundspresidenten og mange av hans undersåtter er der, og

grupper og undergrupper av filatelister og posthistorikere

deltar med nyttig info om frimerkeutgaver og postkort.

Mange har også startet sitt private salg av brev og kort de ikke

har bruk for via Facebook. Og til og med Posten er derl Noen

av dem som boltrer seg på "Fjeset" er venner med alle; andre

reserverer seg noe og er helst venner med bare dem som har

samme interesser som dem selv. Selv er jeg trolig av den mer

reserverte typen som ikke profilerer så mye om privatlivet og

hobbyen min på nettet. Men jeg følger med! Facebook er

kommet for å bli, og det gleder meg for eksempel mye at våre

tillitsvalgte og dommere er raskt ute på Facebook med

resultatlister og bilder fra palmarder og dess like fra alle

utstillingene som jeg ikke har hatt anledning til å være til
stede på. Facebook er som Nyhetskanalen. Begivenhetene blir

lagt ut og ligger der lenge før tilsvarende info eventuelt blir
publisert på hjemmesider og i andre medier. Det er det som er

Facebook har jeg forstått. Det er bare å "joine" - ingen vei

tilbake hvis vi skal holde kontakten.

Likefullt skal medgis at så langt har jeg ikke gjort meg til venn

med de om lag 5000 studentene jeg har hatt med å gjØre

gjennom mitt 40 år lange virke på Universitetet i Oslo. Men det

er trolig den veien det bærer når det gjelder å opprettholde

kontakt med mennesker en har møtt.

Når dette skrives er det november med bl.a. fire forestående

store auksjoner i hovedstaden. Spørsmålet for mange er: vil

det dukke opp materiale som kan være av interesse for den

kjøpelystne, den kresne, eller den som mangler akkurat det

objektet som må til for at samlingen skal bli komplett? Det er

spennende tider vi skal igjennom før bladet vårt går i trykkenl

I dette nummeret av Budstikka har jeg funnet fram et

feltpostbrevkort fra felttoget i 1940. Kortet har også fått en

kort omtale på s. 48 i General Otto Ruges bok om « Felttoget -

Erindringer fra kampene april -juni 1940»; boken utkom på

Aschehoug forlag i 1989:

<<En detalj som skulle ordnes, vor feltposten. Jeg fikk på

Lillehommer trykt Ieltpostbrevkort som bte delt ut blont

avdelingene. Oploget vor ikke større enn ot disse brevkortene

formodenttig er blitt en filotelistisk delikatesse. De gjorde

god nytte for de soldoter som hodde sine slektninger på vår

side fro fronten. I det hele fortolte postvesenet meg ot det

gikk gonske meget post fra fronten, men det kom dessverre

ottfor lite post tit dem som kjempet, for ingen av de

pårgrende visste jo hvor hen de skulle odressere posten»».

Denne uttalelsen er lett å tolke dithen at generalen selv må ha

vært en ihuga filatelist. Og det var han. Så langt general Ruge.

Selv har jeg for noen auksjoner siden skaffet meg et sådant

strøkent brevkort, brukt og kontrollert av to menige

infanterister som var de som faktisk betjente feltpostkontoret
på Lillehammer i aprildagene 1940; Gogge og Koki!

Kortet er datert 20. april 1940.

Feltpostkontoret på Lillehammer vai i

virksomhet i 5 dager fra L7. - 21. april

<<Kjære Mor! Koki og jeg sender de beste

hilsener. Vi har det kjempefint, med holvt

sivilt orbeide. Hor skaffet oss en mengde

gode komerater. Håber dere hor det like

godt. Hilsen Gogge.

Dette er menig Knoop som efter å ho

vært på Jørstodmoen som infonterist i

fullt utstyr nå er onsott på

feltpostkontoret. Vi er begge ved godt

mot og er sikker på utgongen av krigen.

Hils Bokkens og lan og Bror. Hilsen Koki.»>

Med ønske om en fin adventstid, en god

jul og et godt nytt år til alle mine venner i

Selskapet,

tra Tror.d'
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REFERAT FRA MEDLEMSMøTET 23. SEPTEMBER 2017

Jeg husker ikke når vi sluttet med obligatorisk påmelding til møtene'

lallfallvar det påmelding den gang da vi lånte møtelokaler av

Postverket i «Steinhuset», Dronningens gate 15, sånn fram til 1997,

for tjue år siden. Vi måtte gå gjennom vakta i kjøreporten i Prinsens

gate, og vi måtte oppgi navn. Og lapskausen ble bestilt fra

Posthuskantina. Nå bestiller vi også lapskaus «på huset», til sånn

omtrent 35 stykker, og som regel er det mer enn nok. Også til
storspiserne, som Ønsker to porsjoner. Det er sjelden vi nærmer oss

35 møtedeltakere. Men lørdag28- september var en slik dag.

Litt trangt blir det, og praten går ganske høylytt, men du verden så

hyggelig. I protokollen sto det på slutten av møtet i alt 37

medlemmer og 2 gjester. Men ikke alle skulle spise, og ikke alle var

der samtidig, og det ble visst nok denne gangen også

Velkommen!
Trond tok ordet kl. 13:15, og som vanlig startet han med en liten

orientering fra styremøtet om planene framover. Julemøtet var

allerede kunngjort i Budstikka. Første møtet neste år, 27. januar

2018, blir et felles møte sammen med Krigs- og feltpostforeningen.

@ivind Rojahn Karlsen vil da presentere sin bok: «Norsk feltpost - i

vid forstand». Årsmøtet blir sannsynligvis 7. april, Jan Lauridsen vil

da holde foredrag om postforbindelsen til Russland/Arkhangelsk via

Vardø, de siste oppdateringene.

Hovedpost
Odd Arue Kvinneslond fikk ordet kl. 13:30 med dagens

hovedpost: «Lofoten og Vesterålen, postekspedision i nesten

100 år, 1867 til 1963.»

Odd Arve starter bestandig med en presentasjon av seg selv.

Men nå er han vel godt kjent for de fleste? Og de som ikke

husker det fra siste gang han var hos oss, kan finne fram igjen

Budstikka nr.U2O\5.
Jeg kan selvfølgelig ikke lage et kompendium av det han

snakket om. Men det startet med Statens skip i ruter på

Lofoten/Vesterålen, så fulgte etablering av Vesteraalens

Dampskibsselskab, med opprettelse av Lofoten og

Vesterålens postekspedisjon. Så var det perioder med nye

rederier inn i trafikken, vekst og til slutt innskrenkninger fram

mot slutten i 1963.

Stempler, brev og andre postsaker, vi fikk en interessant,

grundig og godt dokumentert innføring og gjennomgang av

denne skipsposten, og med spørsmål fylte det hele omkring

en time

Posthistorisk lapskaus
Nå var serveringen tilbake i gammelt gjenge, vi fikk strekke på beina

og stå litt i lapskauskø. Vi begynte med det ca. 14:35, og 14:48 var v!

godt i gang og det var klart for Selskapets skåI. Så fulgte i tur og

orden skål for de fraværende medlemmene kl. 14:55, og for

Postverket, slik det engang var, kl. 15:00!

Forslag på nye medlemmer
Referert av leder under møtet.

o @yvind Midtlid foreslo lngar Elgesem, Oslo. Godt kjent

fra oppdrag og verv i Forbundsstyret. I det siste mest

profilert for artikler i NFT (Normann-postkort). Har et

interessant og betydelig eksponat om togpost. Forslaget

er støttet av Lars MuribØ.

o Arvid Løhre foreslo Dag Henriksbø, Kvinesdal. Blei20L7

ti ldelt Norsk Fi latelistforbunds Hederstegn som

belønning for fremragende filatelistisk arbeid i form av

artikler eller litteratur. Han holder også foredrag om sitt

spesialemne, utvandringen til Amerika og "norske"
poststeder. Forslaget er støttet av Odd Arve

Kvinnesland.

o Arvid Løhre foreslo Terie Skioldal, Vanse. Utstiller med

samling under utvikling i posthistorisk klasse. Samlingen

«Posten på sjØen omkring Farsund» ble tildelt bronse på

den regionale utstillingen Lister 2077. Han har gitt ut

bok sammen med Birger Stillufsen. Forslaget er støttet

av Odd Arve Kvinnesland.

o Arvid Løhre foreslo Torgeir Nordø|, Nissedol. Utstiller i

posthistorisk klasse. Fikk stor vermeil for sin samling

«Posten i Nissedal 1857-1969» på den regionale

utstillingen Lister 2017. Forslaget er støttet av Odd Arve

Kvinnesland.
Forslag på den siste av de nye kandidatene ble levert for sent til å bli

referert under møtet. Formelt sett skal derfor dette forslaget også

være referert under et medlemsmøte, det vil si julemøtet, før

vedkommende kan tilbys medlemskap:

o Odd Arve Kvinnesland foreslår Finn H. Eriksen, HØvik.

Kandidaten står bak betydelig forskning og arkivsøk som

har gitt grunnlag for artikler i «Postlugaren». Han har

også skrevet selvstendige artikler i Postlugaren. Han

samler jernbanepost. Forslaget er støttet av Jan

Lauridsen

Medlemmenes 5-minutter

c Tore Berg hadde tenkt å reklamere for Filatelistisk Årbok

2017, der Selskapet er godt representert. Fem artikler fra

Budstikka, og flere artikler fra andre tidsskrifter er også

skrevet av våre medlemmer. Men Tore hadde allerede

fått omsatt de årbøkene han hadde med for salg. Så han

skulle snakke om noe annet i stedet.
o Så Tore Berg viste i stedet fram et skriv, som inneholdt

en etterlysning fra postføreren i ruta Fyresdal-Skien på

våpen til forsvar mot overfall' Og han kom med noen

betraktninger om bevæpningen og hvor lenge slikt utstyr

4

Med takkegoven til olle foredrogsholdere.
var tilgjengelig for Postfolk. (Se side 13 i dette nr.)



Erik Lunde lnformerte forsamlingen om at Nordia 2019
blir i Østfold, i perioden 23.-25. august 2019. Stedet er

Quality Hotel Grålum, og Fredrikstad Filatelistklubb er
teknisk arangør. Deretter fikk vi en innføring i gamle og
nye kommunegrenser i området, knyttet til det faktum at
Sarpsborg ikke er det samme som Fredrikstad, eller
motsatt, og Tune var litt av hvert eller ingen av delene

Odd Arve Kvinnesldnd reklamerte for noen
salgsprodukter han hadde med fra den nylige avholdte
regionale frimerkeutstillingen Lister 2017, og han hadde

der og da "åpen butikk." Vårt medlem Hallvard Slettebø
hadde fått Norsk Filatelistforbunds ærespris for
eksponatet «Norway in America» ved denne utstillingen.

Wilfred Wosenden har i

5-6 år arbeidet med
norske

ba n koforsendelser fra m

tt L877. Det har nå

resultert i en utgivelse i

bok i begrenset opplag,
som var til salgs på

møtet.
(Se side 76-77 i dette nr.

for nærmere omtale.)

Norwex 97 - innbundet, alle heftene fra bulletin til palmares,
gikk også for 50 kr. Det samme gikk et uinnbundet eksemplar
av Schau's posthistorie (L9471.

Et ilpostbrev med 30 øre porto stemplet Mesnelien ble det
heftig budgivning på, og tilslaget ble på 550 kr.

Referent og fotograf: Antt& Løh.rø
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. Per Erik Knudsen hadde med Egil H. Thomassens nye bok
«Postran» til salgs til spesialpris. (Se side 15 for anmeldelsen.).

o RedaktØr for hjemmesiden,,lon Lduridsen, setter pris på

artikler han kan legge ut på hjemmesiden.

o Arvid LØhre fortalte om den gang Norsk Posthistorisk
Selskap var invitert til mottakelse i Den norske
ambassade i København, for 30 år slden i høst. Det var
under Hafnia 87, og vårt medlem Thor Gislesen, som var

til stede på dagens møte, hadde en stilling ved
ambassaden og sto bak arrangementet.

. KjeltÅge lohansen begynte minnet først om biblioteket -
til OFK - der også NPS's medlemmer har fri tilgang. For

tiden selger de ut fra sitt dublettlager og fjernlager - så

det er mulig å gøre kupp. Først til mølla.

Så var det «klubbutstillingen» i Stockholm han ville
snakke om. Det gjelder Stockholmia 2019,29. mai til 2.
juni, som er en jubileumsutstilling for The Royal Philatelic
Society London. (Se for øvrig NFT nr 6,20!7 side 66-67).
Medlemskap i «The Royal» koster årlig GBP 108, og man
må være anbefalt. Kjell Åge og Hallvard Slettebø står i så

fall til disposisjon. Hvis du mener du har noe utbytte av
det.

Spontanauksjon

Spontanauksjonen startet kl. 15:55, og det var i alt 32

objekter som var unnagjort til kl. 16:37. Til dels frisk
budgivning, mens noe ikke gikk så raskt. God spredning.
Av de mer kuriøse objektene var et trekkpapir med
portotakster på den ene siden og linjer på den andre - det
gikk for 50 kr. Trolig underlag hentet fra en skriveblokk med

luftpostpapir.

NPS hjemmeside skal også være en
gjemmeside. Ikke for å gjemme bort *
men for å ta vare på for fremtiden:
I skrivende stund er det lagt ut 10 eksponater der.
Det er ubegrenset plass til alle medlemmenes
eksponater. Enten det er 1-rammere, s-rammer eller
8-rammer eller hvor mange du nå har laget. Web-
redaktør tar seg av eksponatene, så les hvordan på

hjemmesiden ellerta kontakt med ham.

Vis frem alle de eksponater du er glad for, stolt av og

har lagt ned mye av "sjela di" i arbeidet med. Det vil
glede oss andre.

Vi kommer ikke alltid på alle utstillinger og kan sjelden
bruke så mye tid på hvert eksponat der; så mye annet
å se. På hjemmesiden kan vi bruke den tiden vi vil, til
og med laste på egen computer om nØdvendig.

www.posthistorisk.no



Postranet ued Lyngdalsfiorden

Det er gitt ut ei bok om postran i Norge. I etterordet til
boka står del: «Enkelte oppslog kan ha vært vandre-
historier uten belegg i virkeligheten. " Dette er fortel-
lingen om en vandrehistorie, men den har belegg i
virkeligheten.

Hovedpostruta fra 1653 mellom Kristiansand og Stavanger

gikk i Vest-Agder over Lyngdal. lfølge Berrum var det i 7720

et poståpneri i Lyngdal på gården Aarnes, noe senere flyttet
til Øvre Berge. Når vi kommer fram til 1808 er navnet på

poståpneriet Refsvold i Lyngdal, og i 1855 bare Lyngdal. Ved

Kgl.res. 30. juli 1812 ble det igangsatt ukentlig bipost mellom

Refsvold og Farsund langs sydsiden av Lyngdalsfjorden.

Samtidig ble det opprettet poståpneri i Farsund. Postruta ble

i 1852 utvidet til fire ganger ukentlig.

I avisen «Fædrelandet» for 7. desember 1881 er den aktu-
elle hendelsen beskrevet slik: r«Forulykket post. Postfører

Hodne, som onkom til Flekkefjord forrige Lørdog med Lond-
posten Østenfro, beretter ifØlge «Flekkefiord Budstikke» at
Biposten lro Forsund til Lyngdal er forulykket Torsdog Aften,
idet Postbeforderen med Hest er druknet i Lyngdolsfiorden i
Nærheden ov Gaarden Omdal ved ot kiøre udfor Veien.

Fredog Formiddog opdogede et Fruentimmer ot en Hest loa

og flød i Søen, og hun underrettede do straks Folk om ot
noget galt mootte være paaferde. De ankomne fandt at det

vor Posthesten som vor forulykket, og biergede den

vedhængende Koriol og fostsurret Postvæske iland. Det blev

derpoo stroks foretoget Sokning og fondtes Postbeforderen,

der hed Lars Mathios fro Goorden Rudsiord og en ov hans

Naboer der havede foaet kjøre med ham poo Hiemveien poa

40 Favne Vonds Dybde. Postbeforderens Uhr vor stondset poa

77. En ov Rækkestenene poa Veien ved Ulykkestedet befantes

udstødt.»

De fleste av landets aviser publiserte denne eller en til-
svarende forkortet utgave om ulykken etter den vanlige

klipp-og-lim metoden. Men en avis kunne fortelle en awik-
ende historie. I «Bergen Adressecontoirs Efterretninger» for
9. desember kunne avisen fortelle at de to på karjolen nok

hadde vært i bedugget tilstand da de forlot Farsund. Det ble

også funnet en brennevinsflaske i lommen på en av de

omkomne. «Desværre har nok Brændevinsdiævelen her været

ude og krævet sine Ofre.» To menn fra Hægebostad som

hadde kjørt foran dem ned Aunevikbakkene hadde hørt

ramling og et plask, men etter å ha snudd og lyst med lykter
fant de ingenting.

r.' ' ,,, "Egil H Thomassen

I vår tid er denne historien fortalt på nett og i bøker. Det

siteres her fra en av bøkene: «Høgt i svingen like innafor

Aunevik, mellom Aunevik og Åmdalsstronda, skjedde det et
postran 24. november 1881. Postføreren og en nabo satt på

karjolen. I Farsund ba en mystisk tredjeperson om å få sitte
på. Brått fikk han det innfall at han ville hoppe av fordi han

<<hodde glemt noe»». I den fæle kleiva mellom Aunevik og

Åmdalsstronda hoppa to menn fram bak en stein og ville gripe

fatt i hesten. Hesten skvatt til, steile, ramla utfor vegen og ned

ifjorden og dro med seg både karjolen og postføreren.

Samme kveld dukka det opp to menn hos lensmannen og

meldte fra om postranet. De var fra de indre bygder, Hægebo-

stad eller der omkring. Lensmannen undersøkte åstedet.
Postføreren blei funnet drukna, fastspent i karjolen nede i

Lyngdalsfjorden. Den lå på grunt vann utpå kanten av

brådjupet. Naboen blei også funnet. Hesten ble funnet helt
inne på Kråviksanden. Den hadde svømt og dratt med seg de

avbrukne skjækene, men hadde druknet av utmattelse.
Lensmannen greide aldri å oppklare ranet. Etter hvert

breidde det seg ei uhyggestemning blant bygdefolk. I mørke

kvelder skyndte folk seg folk seg fordi åstedet, og barna var
livredde. Det utviklet seg en skikk at vegfarende bukka eller

tok av seg hatten når de gikk forbi det uhyggelige åstedet.
Derfor ble åstedet kalt Bukkesteinen. Åra gikk, og seinere ble

Bukkesteinen sprengt bort under veganlegg. Den sto i ytter-
sida av svingen straks aust for Aunevik.

Mange år senere blei en mann i Amerika dømt til døden i

den elektriske stol. Han hadde kommet på skråplanet. Før han

satte seg i stolen, ville han lette samvittigheta si med å tilstå

en forbrytelse han hadde gjort i Norge. <<Det vor jeg og kame-
raten min som ville rone posten mellom Forsund og Lyngdal.

Postføreren drukno. Noboen til postføreren overlevde til å

begynne med, fordi han ble slengt av koriolen do hesten

steilte, men vi gjorde kort prosess med han og kosto han på

sjøen så hon ikke skulle vitne mot oss.>> En mann fra Aunevik i

Lyngdal leste dette i amerikanske aviser og kjente igjen

historia.»

Forsund og Lyngdalsfiorden. Foto Miltet

Det spriker mellom avisreferatene fra 1881 og nåtidens

fortellinger. For å ta det punkt for punkt:

Utsaqn: I Farsund ba en mystisk tredje person om å få sitte på.

Brått fikk han det innfall at han ville hoppe av fordi han

«hadde glemt noe».
- Hvordan vet man det, de to andre var døde og kunne ikke

vitne.
Utsasn: I den fæle kleiva mellom Aunevik og Åmdalsstronda

hoppa to menn fram bak en stein og ville gripe fatt i hesten.

- Hvordan vet man dette, de to på karjolen var døde. lngen

vitner i 1881.

Karjol (Gigg) lro Lyngdal, cø. 7970.
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Utsagn: Vi gjorde kort prosess med han og kasta han på sj6en
så han ikke skulle vitne mot oss.

- Kirkeboka for Lyngdal oppgir at gift gårdbruker Hans

Gabriel Abrahamsen Rudjord og gift gårdmann Lars

Mathias Olsen Rudjord «kjørte ut for Veien og fant sin død
i Lyngdalsfjorden» lngen skader på de omkomne ble
oppgitt. lngen merknader i kirkeboka 1881 om postran.

Lyngddl prestegård.

Utsaqn: Mange år senere blei en (nord)mann i Amerika dømt
til døden i den elektriske stol.
- Den 7. oktober 1894 kunne Stavanger Aftenblad melde at

nordmannen John Hansen var blitt henrettet i Astoria,
Oregon for drap på sin kone. En mail til Clatsop County
Historical Society ga som svar at John Hansen var finsk.
<<The neighbors thought he wos o nice guy, but liked to
drink».

- Den elektriske stol ble f6rste gang benyttet i New York i

1890. Den eneste norsk-amerikaner som ble henrettet i

den elektriske stol var Ludvig Halvorsen Lee i 1928. Han

var bygningssnekker fra Aurskog, født i 1890 og emigrerte
i t922. Han ble dømt for drap på flre kvinner i Brooklyn.
Saken ble utførlig referert i norske og norsk-amerikanske
aviser.

Utsaqn: Samme kveld (torsdag) dukka det opp to menn hos

lensmannen og meldte fra om postranet. Lensmannen
undersøkte åstedet.
- Fredag formiddag oppdaget et fruentimmer at en hest lå

og fløt i sjpen og underrettet folk.
- De to mennene fra Hægebostad som hadde hørt støy i

Aunevikbakkene og forgjeves undersøkt forholdet, hadde
nok meldt seg for lensmannen etter at ulykken var blitt
kjent, men neppe torsdag kveld.

Utsasn: Hesten ble funnet helt inne på Kråviksanden. Den
hadde svømt og dratt med seg de avbrukne skjækene, men
hadde druknet av utmattelse.
- Fruentimmeret fant hesten druknet der hvor den hadde

kjørt utfor med karjol og postveske.

Utsasn: En mann fra Aunevik i Lyngdal leste dette i ameri-
kanske aviser og kjente igjen historia.
- Henrettelse av en norsk-amerikaner ville ha gitt stor

spalteplass både i de mange norske avisene i USA og her
hjemme slik tilfellet var i 1928. En henvendelse til det
norsk-amerikanske museet Vesterheim i Decorah og
slektninger innen rettsvesenet «over there» har ikke gitt
resultater. Heller ikke en etterlysning på Digitalarkivet i

august 2OL3 ga noe svar på om historien fra Lyngdals-
fjorden var referert i amerikanske aviser.

Så vi kaller det en vandrehistorie.

Kilder:
Hans Berrum: <<Norges Posthistorie 7720-7874»»

Postmuseet. Postdatabasen Farsund og Lyngdal.
Stavanger Amtstidende og Adresseavis:

28.,29. og 30. november 1881
Fædrelandet (etter Flekkefjord Budstikke):

7. desember 1881
Bergen Adressecontoirs Eft erretninger:

2.,9, og 14. desember 1881
Kirkebok for Lyngdal, begravete 1881
Stavanger Aftenblad: 10. juli 1894
Torfinn Normann Høgelond: «Gamle veger i Vest-Agder»»
(2000)

Sigurd Eikeland: <<Lyngdol. Fro istid til nåtid» l798ll
www.f lese land.com : << H isto rie r I ro Lyng døl >»

Nordisk Tidende: 5. oktober 1928

Otsim IW.*&§

lS lrfipni , nd)r,
t,tr{ tr, &i §t, rtl
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Over utsnitt lrd "Klokkerboko" for Lyngdal.
Til venstre utsnitt Ird den kirkeboko
som presten førte.

Det er en utsøkt fornøyelse å ha en forsker og
posthistoriker som er så skrivefør som Egil "på
laget" for en redaktør av Budstikka. Egil har
lovet å bidra også til kommende utgaver.

?e,r Trik

Lyngdol kirke. Foto Mittet
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r§*§T§ §ffiYKK§R§§P*R FRÅ §ru LJffiSL§# Y§*
ååv §*v* F-{eS*

Den som beveger seg litt ut fra filateliens kjerne-
områder, kan komme til å stØte på postsendinger med
en trykt forside og noen ganger også med trykt
bakside. Mange av disse bærer spor som kan fortelle
noe om hvem som har trykt dem, og kanskje når det
skjedde. Der man først og fremst finner slikt, er blant
de portofrie brevkortene og de ulike søknadskort til
og svarkort fra forsyningsnemndene under rasjone-

ringen i forbindelse med 2. verdenskrig.
Da jeg for ganske mange år siden begynte å tenke

på å registrere de ulike svarkortene fra forsynings-

nemnda, så jeg ganske klart at initialene E.M., som

naturligvis betyr Emil Moestue, dominerte på trykkeri-
siden, men også at det fantes kort (for svar på søknad

om sykkel og sykkelgummi) med initialene N.S.R.

Senere viste det seg at ytterligere et par trykkerier
hadde levert slike kort.

Men altså N.S.R. (Fiø. 7,2 og 3): Forespørsel hos

samlervennen som hadde skaffet meg kortet, ga ikke

svar på hvilket trykkeri dette kunne være. Jeg syntes

imidlertid at bokstavene kunne se ut til å lede i en

bestemt retning. Senere dukket det opp et søknads-

kort om tillatelse til kjøp av livdyr, også dette med

N.S.R. (Fig. a og 51. I mellomtiden hadde jeg fått tak i

et svarkort med N.S.R.Ø. (Fig. 6 og 7lr.

Da skal vel ingen undres over at jeg slo tll da dette
fplgebrevet (Fig. 8 og 9), med Nasjonal Samlings

Rikstrykkeri Østfoldavdelingen som avsender, kom

opp på en nettauksjon. Så vidt jeg husker, var det
ingen konkurranse, så det ble ikke så dyrt. Her var

altså dokumentasjon for hva jeg hadde hatt mistanke

om.
Både svarkort vedrørende sykkel og sØknadskort

vedrørende livdyr kjennes dessuten med initialene NSR

uten punktum.
Egentlig vet jeg nokså lite om Nasjonal Samlings

Rikstrykkeri. lnntil nylig visste jeg for eksempel ikke

om andre avdelinger enn Østfoldavdelingen, som altså

befant seg i Moss. Heller ikke visste jeg hvorvidt de

overtok et eksisterende trykkeri, og hva som skjedde

med trykkeriet da NS gikk over i historien.
Min interesse her er egentlig begrenset til trykke-

riets rolle i anledning de nevnte kortene, men jeg

tenkte likevel at jeg kanskje kunne se om det var noe å
finne på internett. Blant mange treff som det var

ulystbetont å sette seg inn i, fant jeg ett som ga svar på

de spørsmålene jeg skisserte ovenfor:
I Pressehistorisk tidsskrilt nr. 792073 fantes en

artikkel " Avisproduksjon under krigen".
Her fant jeg at Arbeidernes Aktietrykkeri i Oslo ble

beslaglagt av NS, og at produksjonsutstyret der dannet

basis for NSR. Ved frigjøringen fikk Arbeidernes
Aktietrykkeri igjen hånd om trykkeriet i Oslo. Historien

tilØstfoldavdelingen er jeg imidlertid like blank på.

Som et avsluttende apropos kan nevnes at Arbeider-

nes Aktietrykkeri ved et par tilfeller i 7946 fikk i opp-

drag å trykke søknadskort for slakte- og leverings-

tillatelse (Fig. 70 og 77).
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Budstikka har også tidligere mottatt stoff fra vårt UsA-medlem
Jay Smith. Også denne gang en artikkel opprinnelige fra hans
ukebrev under samlebegrepet "Behind the scene".
Lite posthistorie denne gangen, men like viktig for alle oss som
er "verdensmestre I engelsk" eller ikke:

Bruk og gjensidig forståelse av ord.

W§§B§ MÅTTER av Jay §mith
That phrase has been heard a lot in recent weeks, in another context,
but I have been thinking about it in philatelic "terms".

For whatever reason people tend to adopt certain terminology to
describe philatelic matters. I know in my case, very early in my
philatelic career, I adopted the words such as "mint" and "condition"
and "quality" to have specific meanings that made sense to
me. However, as the years passed and my awareness of others' use of
philatelic terms broadened, I discovered that my definitions were not
always in sync with others' definitions. For better or worse, I have
mostly marched on, stubbornly using my terminology but having to
explain it clearly more often than I would prefer.

ln normal life we might say that a friend who had been in an
accident was in "bad condition". Or in philately some might
say that a stamp was in "excellent condition", However, if
condition is meant to describe a degree of damage or lack
thereof, what word are we to use to describe the state of a

stamp in terms of whether or not it has been used, orthe state
of the gum?

Long ago I chose to use the word "condition" as the context in
which lthen used terms such as "mint never hinged" or "mint
hinged" or "postally used" or "cancelled to order".

However, that means that I have to be careful to make sure that
I specify what I mean when I ask a client what "condition" they
are seeking for their stamps; I am asking for an answer such as

"used", NOT an answer such as "excellent".

For some reason I never used the term "grade" very much until
the practice of numerically grading.t.r[, came into use.

However, instead, I have always used the term "quality" to
define centering such as VF, F-VE Fine, etc. lf a stamp was
damaged, I either described the centering and the damage (VF

centered with small thin) or maybe just generically "slightly
damaged". Again, that has meant that if I am asking a client
what quality they are seeking, I have to be specific that I am
asking about centering. I assume that only undamaged stamps
are being sought unless I am told otherwise.

The term "mint" is one that can get a philatelist into trouble,
especially when corresponding with folks in other counties.
Many collectors and dealers very reasonably assume that the
word "mint" means "unused / mint never hinged", in the state in
which the post office issued the stamp. Others, including me
more than 44 years ago, somehow got into the habit of
assuming that "mint" meant "mint with original gum, but
hinged".

The British tend to refer to either ''unmounted mint (UM)" or
"mounted mint (MM)". Then there is "unused" which, while it
means not having been used, could potentially encompass mint
hinged or mint never hinged. However, I have known many
collectors that consider "unused" to mean "mint without gum".

I continue to be not-so-amused when I see a L960s or 197Os
price list of U.S. stamps that states something along the lines of
that only mint stamps after 1900 can be assumed to have
gum. So some dealers used to use the term mint to refer to any
stamp that did not have a postmark and early stamps did not
even need to have original gum.

Another pair of terms that can result in confusion is "postmark"
vs "cancellation". Technically a postmark is any marking
officially applied during transit in the post; it can be an
obliteration of the stamp or it can be a directional or service
marking ("via Brindisi" or "Airmail"), or any number of other
markings.

A postmark is not limited to being on a stamp and it can even be
handwritten instead of struck with a device. Technically, a

cancellation is a specific category of postmarks that are used to
"cancel" or deface the postal value of a stamp so that it cannot
be reused. Somehow many years ago I got into the habit of using
the word "cancellation" more broadly than I should have, for
example even for the town name handstamp on a stampless

letter.

From time to time I think about changing how I use these terms
to be more clear and more in the mainstream. Then lthink
about all the years of habit I will have to break and how many
thousands of changes I would have to make on my website and
in my price lists, etc. lnstead I decide to keep on as I have been.

Which philatelic terms do you find either confusing or misused
by others?

fæy Sm,ttlv
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Dykk i arkivet - Postexpresse og Nordlandsposten 1805 - ll av Oddbjørn Salte
Kilde: Statsarkivet i Trondheim

Jeg har alt skrevet et par artikler i Budstikka (Nr.3/2016 ognr.2/2Ot7l om Nordlandsposten, og Nordlands Postkontor med

Postexpressene som ble satt opp for å betjene postgangen fra Trondheim til Finnmark i 1805.

Som vanlig dukker det stadig opp nye dokumenter som gir utfyllende informasjon.
Denne gang er det et dokument som beskriver selve oppstarten av postruten i 1805, like etter at Nordlands postkontor ble opprettet, og som er

skrevet med "knorteskrift". Det er fryktelig lett å overse dokumenter som har vanskelig håndskrift, og jeg ble ganske overrasket da jeg fikk

oversikt over hva dette nye dokumentet faktisk inneholdt.
At postgangen på Nord-Norge var problematisk, er ikke til å undres over slik de krevende naturgitte forholdene er nordover. Postmester Peder

Knoph ved Nordlands postkontor fikk en utfordrende oppgave da han skulle organisere postgangen til Finnmark. Han hadde det sannelig ikke

lett, og det følgende dokumentet gir et godt bilde av situasjonen.
I dokumentet refereres det til Amtmann Hegge (Amtmann i Nordland 7789-7877, Christian Torberg Hegge) og Amtmann Undmarck (Amtmonn

i Finmdrken 7800-1806, Mortin Andreos Unmack).

"Underdanig Pro Memoria!

Ved det, jeg i lang Tiid har været syg, har jeg ikke efter Pligt kundet i-ndvirke til Deres Hø1.velbaarenhed, hvad ieg i hændseeade til

Nord Landspostens Befordring har Foranstaltet, hvilket jeg, som nu nogenledes Frisk, ikke vil undlade, underdanig atglØre.

Efter Bestemmelsen, skulde første Nordlands Post efter den nye Jndretning have afgaaet den 29d'May sidstleden herfra, men

formedelst at Postexpressen Lars Olsen Almaas fik en slem Svulst i Høyre Haand, som foraarsaget ham en utrolig Pine, og jeg ikke i
en hast Kunde faae nogen aoden, maatte Første Tour udsættes til den 5'" Juoij , da hary skiøndt enda ikke restitueret, Fortsatte Reisen

med Posten til Nordland, og videre til Findmarken med de ham medgivende Røi)erter Hans Christeflsen og Ole Pedersen. Andte

Tour gik rigtig efter Bestemmelsen For sig med Postexpresse Mathias Andersen Schafftness, og de 2d" Røijerter Ole Aadersen

Sandviig og Nils Michelsen Breviig, nemlig den 19d' f.m., Lrgeleedes gik og l,die J6g1 rigtrg for sig med Exua Postexpresse Peder

Rasmussen Hollup og Exra Postkadene I(nud Nilsen og Ole Jacobsen, den 10d' dennes; men hvordan det vil gaae 4d" Tour veed jeg

ikke, da ieg end ikke har faaet fuldt Mandskab, uagtet ,eg derpaa har anvendt Baade Fliid og Bekostning. Forrige Postexpresse Joen

Rønning Lovede paa hans Søerreise, atyæte Exra Postexpresse, og jeg tilskev ham forrige Post, at han til den Ende maatte indfinde

sig her, saa betids, at han kunde atgaaehe{ra den 31," førstkommende, saa har og Ungt mandskab PederJosephsen Wiigestad Lovet

at være Extra Postkad for det første; Den anden Behøvende Kad har jeg endnu ej faaet Løfte om, uagtet jeg igientagen Gange har

havt mine Drenge afstæd for at hØre efter een i Naboepræstegieldene, og i Morgen skal jeg selv foretage en Reise til Helgelands

Fogderie, for at Betinge en I(arl; men skulle ikke det Lykkes mig, ved jeg ingen Raad, for 
^t 

f^ e er Kad. Baad har ieg Løfte om til

Leje for en Reise imod 3 Rdrs Leje, ogLøfte om Tillæg, om den, eller Seil maatte tilføyes nogen Berydelig Skade, hvori Folkenes

Skiødesløshed ef havde Deel.

En Reservepostexpresse, med 2d" Kade ere høyst fornødefl at have, for at Posten a-lletider kunde afgaae herfrapaa Bestemte Tiider,

men da jeg formoder Amtmændene Hegge og Undmarck snart maatte blive i Stand til at tilvejebringe Folk i Saltens og Senie

Fogdede, saa Jndretningen kan blive p^ efl Fast Færd, og jeg Ligeiedes formoder, at de 4'" Expresser, som imidlertid fortsetter

Reisen Ligetil Findmarken m atte hver tilbagelegge Reisen inden 12 Uger, og saaledes naae sin Tour; indstiller ieg til Deres

Hølruelbaarenheds nærmere Forgodtbefindende, om det ikke kunde vaaves at Lade det Beroe en Resewe Expresse og Kadenes

Betiogelse, indtilJndretningen, kommer i den Gang, deo skal være, nemlig at Ombytning skeer i Salten og Senien, da af de nuværende

Exua Postexpresser og I(ade, som for at erholdes, maae give Løfte om Fritagelse fta Militair Tieneste, kunde tages et Behøvende

Reserve, hvorved færre Folk kunde undgaaes at tages fra Kongens Tieneste.

Løn, maatte vel saadanne Reserve I(ade og Expresse have, da de alletider maatte være p^r^te til Reisen, og føigelig aldrig kunde søge

Fiskeriet, som her Folkets eeneste Næring.

Jnstructionerne for de Faste Postexpresser Lars Olsen Ålmaas og Mathias Andersen Schaftness, paategnes Deres \redtagelse, har ieg

den Ære vedlagt at fremsende, med hvis Forfattelse, jeg har Begaaet den Feil, ikke at forbyde Postexpressene at Drive Handel, som

om Deres Høyvelbaarenhed Befaler det, skal blive paategnetJflstruxtionen forinden de hernest afgaaer.

Jnstruxtionen for Peder Rasmussen skal jeg nærmere, have den Ære at fremseode, saaog den rilJoen Rønning.

Forrige Postexpresse Ole Berg har tilbuden sin Tieneste i Skrivelse til -ig. Skulle nuværende Jndretning Længere vedvare, tiluænges

een i Peder Rasmussens Stæd, som Kun har lovet en Tour, isaafald Beder ieg Underdanig Deres Hø1'velbaarenhed r-ille Betinge ham,

saaledes, at han kunde afgaaeheffra d61 lden October. Poul Oldenborg, har ogsaa Lovet sin Tieneste, men jeg kan ingen af dem

Betinge endnu, da ieg ikke kan vide om nuvætende Jndretning maatte Blive staaende saalenge ved N{agt, at een af dem maatte

Behøves i Peder Rasmussens Sted. Nordlands Post Contoir den 2lt"Julij 1805, Underdangst ?Kvwph, (sign;

Som det her fremgår, så var dette et "usikkert" prosjekt

og ikke minst svært sårbart. De som ble ansatt som Post-

expresser fikk en krevende jobb, og postmester Knoph

måtte virkelig slite for å få "kabalen til å gå opp"'

Hildringen gård i
Bindol.
Les også i Tore

Gjelsviks bok
"The Nordlond

Post Office"

side 25 ff.
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Tristan da Cunhas' «potet-frimerke» på brev til Norge i 1948

Jeg viser til artikkelen i forrige nr. av Budstikka om den norske
vitenskapelige ekspedisjonen til Tristan da Cunha i 1937, ledet
av Dr. Philos Erling Christophersen. I denne sammenheng er det
verdt å nevne at Allan Crowford, en engelsk meteorolog, også
var med i den norske ekspedislonen.

av Helge Fritsen

Kun et fåtall brev med potet-frimerke er kjent. Det tidligst kjente er
fra 1947, sendt med HMS Natal som ankom Tristan i påsken 1947 og

som forlot øya 5. april. Noen brev er kjent fra 1948, og, etter en
langt avbrudd, er det kjent noen brev fra 1952.

lk * .d E;i{. }.1r

Brevet er sendt fra «THE TRISTAN VENTURE» ekspedisjonen til Tristan da

Cunha i L948.Brevet er påsatt 1p potetfrimerke (1p = 4 poteter) stemplet
Tristan da Cunha og sendt til Nøtterøy, Tønsberg, Norway.

Brevet er stemplet med håndstempel type Vlll: Stemplet ble benyttet av Allan

Crowford. Det er først kjent brukt 10.mai 1946. Siste kjente bruksdato er
29.februar 1948, som er samme dato som er påført brevet.
Sidestemplet med rektangulært stempel type lX: TRISTAN DA CUNHA

SETTLEMENT OF EDINBURGH SOUTH ATLANTIC. Påskrevet dato 2912/48.
Stemplet er benyttet i forbindelse «The Tristan da Cunha fishing industry
scientific survey». Ekspedisjonen undersøkte muligheten for etablering av
krepsefiske industri på øya. Det ble opprettet en fiskekonserveringsfabrikk på

øya i 1951.

Det er nå i tillegg registrert tre tilsvarende brev fra «The Tristan Venture»
ekspedisjonen. I 1980 er det kun ett kjent brev omtalt i G. Crabb:

Det var Crowford som senere, i 1947, tegnet et
utkast til øyas første frimerker. Det spesielle med
disse «frimerkene» er at verdien var angitt i engelske
pence, og - som lokalporto - i poteter! L engelsk
penny var lik 4 poteter. Crowfords frimerkeutkast ble

imidlertid avslått av det britiske postvesen. Et

regulært postvesen på øya ble først åpnet 1".'1. 1952.

TEre Tar .g o* r-1.l 1961.
*§d#
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Allan Crowfords «potet-frimerker»: Det røde
pingvinmerket ble trykket opp i 20 000 eksemplarer

<rP-eq-uena mail»

| ".,-tr' &,ryr.r

?hr *r,}_:,. k:l*,un {:xå:?lst.lt! *f t.iir: r;xrei*l}y $rtnt*d st,*{tt:n*ry f*r il:* "?r!§aåfi
1;"lli.:ru*'" lrx;,**riitrr,rf lri-i* i*.}ricl, rnarked the tursinq F<rLnt !& ?ris§*ns §qrr-
:,;r.r,-; .ri.i l'r"'.'i, ! ' i.f (rx r.i:i!ri'J{: af suf f icler:C crayf ls}': §0 sutr}§}Of,* a f,i*hrnr3
::-.;:,;-;irj'.r:. ti.c i.s-d:.i. I:.r: tr.is rs ti.e oniy knoun iteil l6 gurprlsrng cox-
§:.',lt]r:i.i.t ij.ai r:rri.ij "11.åi;t::1.,c'f bcrh Let:er paper I enveiop*s &]iå§f, hav* been
irr:ntt..J. T]:rs en','e.cEe rÅ.P.., xhilst. beår1ng one o{ ths gr!$................!n&l "Potåt{]'o
:ll,rii]E s i,r--i;'.:i §trxck !"å:'l; i.i.t'scårce ?ype VlII cåcn€t, va§ ln (g*N a nfirr
phri:rteir: c3ver, l.errr! sent l}y the Rev. C.P. Lårlrsns§, the firåsi&st$r *f
lne r'.i.-',i c:f i:',j -ravf !sl, rli:,:strI uhc *ås id.l"Lh the $§rvfy. I§ .ed§i§${}}"} it
i;,r..::::; t :. : i:::t 'j.:y .r! ;se :--.i :i.e r.es Ty;,r IX {ågh{}t x!:r*h tS :.lk{rly iri h{31iii
r.r';"1::a,:-..1 t:::'.:,,:.-t1 ':i.. ,--,i.r..:'illa;ti5 af t115 §urr.§§ *x§.'e§tti$n.

rlllrax vamrlr
rtal

Ovolt stempel type X. Brev

stemplet Triston do Cunho 8
SEP 1950 sendt via Syd-Afriko
til Englond. Stemplet Cape

TownSX50Poquebot.

-/?c^ 'C*-L-

George Crobb: The History ond Postal History of
Triston dø Cunha, Ewell, U.K.,7980,

The Tristan Venture ekspedisjonens formål var å etablere fiskeindustri på øya oB en regulær transport av fiskebåter mellom Cape Town og

Tristan da Cunha for dermed å gi en betydelig forbedring av Øyas økonomi. Ekspedisjonens skip var «MV Pequena». I tillegg til stempel nr.

Vlll og lX ble stempel nr. X også benyttet på «MV Pequena» («Pequena mail»). Stempel X var Allan Crowfords private stempel. Etter at

Crowford forlot øya ble det benyttet av hans etterfølgere på øyas meteorologiske stasjon.

a,#*-
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Harry Snarvold
H a rry S na rvo I d b I e f ødt 27 .4.1924 og døde 3.11.2Ot7,

93 år gammel.

Han vokste opp i TØnsberg hvor han tok artium i L944.

Etter gymnasiet bar det til Sverige og ingeniørstudier ved GTI

i Gøteborg. Her avla han i 1950 ingeniøreksamen i

fagområdet «Vei og vannbygging» for deretter å få jobb i

bedriften 'skanska', som ble arbeidsplassen hans gjennom

hele yrkeslivet. Jobben medførte mange utfordrende
arbeidsoppgaver og mye reising. Som eksempel skal nevnes

at et av reisemålene var Egypt med oppdrag å bygge vann-

kraftverk og bro over Nilen.

Harry giftet seg og fikk 3 barn og fortsatte sitt yrkesliv fra

Sverige. Men han fortsatte å være nordmann i interesser og

sinn.
Harry ble tidlig interessert i frimerker og spesielt alt som

hadde med Norge å gjØre. Som ung var det de norske
posthornmerkene som fikk mest oppmerksomhet, men

deretter var det norsk posthistorie som grep all hans inter-
esse. I 1974 startet han "Norgesklubben" i Gøteborg hvor
han satt som formann til 1980.

Men viktigere for oss, som minnes Harry som en venn,
foredragsholder og æresmedlem i Selskapet vårt, var at det
var nettopp Harry som tok initiativet til å danne Norsk

Posthistorisk Selskap. Det skjedde gjennom en 'kallelse' til
fremstående norske filatelister i oktober 1976 med påføl-
gende stiftelsesmøte den 9.februar L977. Ettersom den

klassiske frimerkesamlingen og tradisjonell filateli som

utstillingsklasse var så å si enerådende blant seriøse

frimerkesamlere med utstillingsambisjoner på denne tiden,
var dette et grensesprengende initiativ i frimerkemiljøet.

Dannelsen av Norsk Posthistorisk Selskap bidro til at

interessen for posthistorie fikk vind i seilene her hjemme.
Harry Snarvold ble Selskapets første formann, en posisjon

han hadde i tre år. Han ble utnevnt til æresmedlem av Norsk

Posthistorisk Selskap 24. mars 1984.
Gjennom skrifter og bøker har Harry vært en internasjonalt

synlig eksponent for norsk filateli og norsk posthistorie.

Han har forfattet utallige artikler i NFT, i «Filatelisten» i

Sverige og i det amerikanske «The posthorn» og han er

ansvarlig for flere bokutgivelser som jeg vil tro de fleste i

Selskapet har stående i sine hyller, hvorav her skal nevnes:

Posthorn utg ave ne 7879-7883.
Norwegian letters to fioreign destinations 7855-75. (1990)

Norwegion letters to loreign destinotions until 7855.
(1ee2)

Norske brevportotakster til utlondet 7743-7855. (1999)

Corrying Norwegian mail abrood up to UPU. (2003)

Norwegiøn unpaid letters to France 7700-7875. (1995)

Brev fra Norge til Fronkrike 7776-7850 (Bilog til Budstikka nr.

3/200s)
Tronsatlantic Moil Sailings connected with Norwoy in the
79th Century. P07o)

Et spesielt betydningsfullt arbeid på merittlisten er
«Franske portotall i decimer på norske brev til Frankrike

1853-1875», utgitt som eget hefte av Norsk Posthistorisk
Selskap i 1994. Her har forfatteren gått virkelig i dybden og

demonstrert at han er på hjemmebane.
Harry mottok Anderssen Dethloff medaljen (for publi-

sering og forskning i filatelien) i 1986, og har mottatt en

rekke hederspriser i sine to hjemland (Norge og Sverige) for
sine filatelistiske og posthistoriske arbeider.

Men det som utvilsomt ga Harry størst glede ved

hobbyen, var utstillingsfilatelien. Han var en særdeles aktiv
og innovativ utstiller av posthistoriske eksponater med

tilknytning til Norsk posthistorie oB høstet flere store
Vermeil- og Gullmedaljer på internasjonale utstillinger.
Hans seneste store Gullsamling var "Transatlantisk post i

det 19.år-hundre", som også resulterte i egen bokutgivelse
(2010).

En venn, æresmedlem og en av de store bidragsytere

til å gjøre posthistorie som hobby interessant og

levende for oss andre, er ikke lenger blant oss. Vi lyser

fred over hans minne.

Trond Schumacher,
leder av Norsk Posthistorisk Selskap

EN SPESIETL KONVOtUfi. Av Wilfred Wasenden

I en brevlott jeg kjppte for mange år siden 1å det et enkelwektig brev
sendt fra Kristiania til Kjøbenhavn. Sendingen var betalt med en

grovtagget 10 øre og stemplet Lglt2-LBg6. Ved første øyekast var det
ikke noe spesielt med denne forsendelsen. Frimerket har litt korte

tagger på den ene siden og er urent stemplet, m.a.o. et noe mangelfullt
objekt. Når objektet likevel er^ av posthistorisk interesse skyldes det
påstemplingen på baksiden av konvolutten som viser at det ble solgt fra

Rigsarkivet i lg7t.

Jeg har fått opplyst at stempelet stammer fra Rigsarkivet i Danmark, som i en viss periode solgte objekter fra sitt "overskudds-materiell".

Selv om salg av standard objekter i kategorien "massevare" trolig ikke vil føre til det største savnet, er det etter min mening viktig at alt

materiale forblir i arkivene, Det er ikke alltid lett å forutse hva som kan komme til anvendelse i forskningsøyemed, og hva som like gjerne

kan avhendes for å skaffe noen ekstra kroner i kassa. Om noe liknende har funnet sted i Norge, vet jeg ikke, men det vitle være interessant

å hør:e om noen har kjennskap til om salg fra overskuddsmateriell i vårt Riksarkiv har funnet sted. Ved siste besøket på Riksarkivet på Sogn

spurte jeg om det kunne tenkes at objekter som finnes sterkt duplisert ville kunne avhendes, og fikk til svar at det neppe vil komme på tale

med dagens regelverk

L2



Vitle vesten i Fyresdal?
Egil H. Thomassen har i flere utgaver av Budstikka skrevet om postrøverier, og i høst

kom også boken Posfron. Postens sikkerhet ble slik Egil omtaler bedret ved at det
(som en pr6veordning) fra 1835 ble innført væpnet vakt. Fra 1837 ble det obliga-
torisk med væpnet vakt i hovedrutene.
Våpen til postens tjenestemenn må opplagt ha vart en stund. Mange år tilbake kom
jeg tilfeldig over et av postens tjenestekort (blankett nr. 73) med morsomt innhold.
Det er sendt fra Fyresdal i 19L7 ogtil Skiens postkontor, som var overordnet.
Baksideteksten lyder:

Til Skiens postk.
Postføreren ber mig indsende revolveren til reporøsjon, do den ikke er istond, Og

ber også om ot foø sendt hit en del ammunisjon.
Postens menn (og kvinner?)

har over årene hatt tilbud om

ulike våpen - revolver, slag- og

stikkvåpen og også gasspistol.

lnnholdet gjengitt over gjelder

revolver. Arvid Løhre har
fremskaffet (fra 1905)

lnstrux for behandling of de of
poststyrel se n ud I eve re de
revolvere.
Mao i 1905 var det fortsatt
mulig å føre våpen. Det kan ha

vært som sikkerhet mot ran,

men ikke usannsynlig også

mot dyr (min formodning).

lnstruksen gav meg

assosiasjoner tilbake til
førstegangstjenesten i

L974175 - med tilhørende
våpenpuss etc. Bare hør hva

instruksen pålegger

innehaveren av våpenet:
Løbet og kommerstykket
rengjøres og aftørres vel.

Loasen smøres med en
pennefjær svogt fugtet med

fin olie.

Sikkert flere enn meg som

husker noen sure

vinterøvelser med

demontering av våpen,
in klusive sluttstykke.
Arvid har bidratt med flere
kilder som viser utviklingen.
Det var nok landspostbudene
som sist hadde tilbud om
våpen. Det skal også nevnes at
i posthallen Oslo sentrum var
det uniformert vaktmann til ut
på 1980-tallet.

r'fii

. a,: ).::::.la : :'i,ar :.,:'a

-;
{;_eP€Gsk. fu^ *',

;Tft'trr-,1e,k*r, Q: -
!i**"- *øri6$ 

*
ls'

Diltil f,. laz.

lnstrux
for behandling af de af poststyreleen udievered§ revotvårc'

Å, Ladairytt &rryåar pca {ofua*ik rra*d*;
l. Slrr[thlfta Hl kammere+g baBside ethu,*
E. id-t iiåd sktrt omdr*ici frr vrnrl6 llt hatr§, insl**{lex }r*§** $c{rs*et!}e i kutrttnetn*.

* 3. §lutHtfr* lqlkes.
*. l4rtr,$; b**rt* * qden r! bun** rpmrde* {lreble mei} hae*dfit * r.ed et^.st*rkl tT!.3*

trsf. h-randr peg*finger paa aflrækleren. 
-såsr flr'* sti.rd skal rqtruf..Ei:es qi.lf- ttib, *t oiFbliI

efter m3tlem 
-trårr ifua- fomt aflrækhpren igjryx la1l indtrge sin oprind.liSe §titling, tidtn trrilkrt

uX rdpirq ille hgn linde sted.
fi, §ttl ltulniagtn udtrXer, rt*r dst gaÅl*d*§:

Slutltrtr*r: 
-aebmer, ltcn llngtmed 6rolv*r*rs tub anbragl* rtang udkæhkx o-3 fo,r**- tilhniro fur

lobet, ktrnra*ne lrringss et ifler endet hag stanpen, ved hjrtlp rf lrvilken msn uilst*dcr la*iriuger**,
der opfmg*r med hranden-

D, Nmr'rcrilmmn er ladet. hor det ssaridt muliXt unrlgaars. si nogsn rir:l tf haanil:t trrfind*r *i1'

foru }amraorr{ylikott mundingt'r.
$1.. Patronernt mu h"han'dlrs med foraiStiShed og nrlnir;r ht-rårt§ rnorl §1fld,

1,. Hf,r myolrøren *ho} pudsrx hriltet aie sht'l:rer gan7. dr.r cr slittrlt nrtrl .rnlttrr',-ilSttnges [r:fg,:n,l*;
l. Deu l6a§*mrd rurilu,trrn* !r.h lnbragtc stan3 tiltrætkes og for'; tillrlin l,rr lrrh,'i.

B Trpp*a, dtr holdrr ktrorn*rt{ i xtilling, udtræL}es"
ii. §tutthltgl rshnar.
,l Xrmrmrel tager rrd.
S. I;eåt og hr;.til*råtyhkq! rqnf;isna op rfl*rre* rr.l l.aiien snrsro-s mPd !-n [Frln,.'[rtr tvtgl ftrflel

mtil fin oli*"
fi" Hrrolremrø stnnrnons*tRilrg for*g*;tr i unrlsat fslE':oriltn rf 'len' il*r oienfo: undtr tto t-{

rr {qr€str6r*t lqr de** *{*itt*:*u" }irgen 1.d*rlige :dslill,l;,: r:Rd drtr i disse nt. r:mlra;rditdri

tillar{m illt.
6- Ervok*rcn rnee rnqd drrrlr e*hyj6tl1b«l !ir'r*x* m*,i firglightri, (Ipdages ttgl !il_n:<t, mar dar

m§tet m$lilt nfp*rlc*. Tiltr*ngii-ydr-;r{ig*rti e{leru1n e*d d,:1. tJer katr find* sted rt-,-l de-* rt:rdt-r 1r:st
f. nmlandtåe iå-t;llslte ef tiebnfu, irxi*rn;!* dirti* tii r{i!§+nim**d* po*tl*::l*r. Yi*r tir''t *ig

**d*r rcpeplionet, rt nuiS*tn rlrlrr rlg frr r*lodrrlæ hbrndllng. f. lr' sndl*dl pl&nhj,
blir* {* foryoldt* udgiftcr at txtsle lf c&lL1rtrtnfi:*t fx}§tlirier r'il*r hclol1lrer.

rt, il flnflnl rrd rerolvrr* frtydu.
I- Fi*ttt*r*i opb*r*res undr ijr-'nrrtrn i rl-l f$r sår1rrle ffihrEl §{*rikiti i{tNnm.}.

Posten manglet tilsynelatende oversikt hva postkontorene hadde av ulike våpen. I Rundskriv av 20.8. 1963 om "Våpen ved

poststedene" bes blant annet om svar på hvilke våpen poststedet er utstyrt med. Videre lokal oppbevaring av våpen utelukkes
ikke, da det i rundskrivet gis anledning til å begrunne fortsatt tjenestebruk. Rundskrivet er undertegnet av E. Tommelstad, som

også var Postmuseets styrer. Mulig samlingen fikk en tilvekst etter hvert som poststedene innsendte svar.

Stor takk til Arvid Løhre som alltid har opplysninger å bidra med.

TorøBe,rg

13



\.',{r- !".*:i, : t': : ;,-': '*.; 
"r3'i 

?,:..i *'; "i f-:. i l:-

Høsten er kommet, og det er på tide å finne frem hobbyen
igjen. Min plan for høsten er å få montert samlingen min
pent opp, med tanke på å stille den ut. I den sammenheng
fant jeg igjen et brev, som jeg synes var vært en liten artikkel.

Det er et brev som var med på årets vårauksjon hos Enger med
følgende beskrivelse:

«Unpaid entire written at «Trångsynd pr. Viborg» sent to Narway
with boxed «Aus Russlond» ond «Porto» concellation ond postoge

notations on front. Roilwoy cances «Wiboerg», «Eydtkuhnen ...

Bromberg» ond «Sødro SLBonon 3 3.6.1865» on bock +

Norwegion transit «Svinesund 6.6.1.865. Rore! »

Beskrivelsen vakte min interesse.....

Jeg samler blandt annet på reisende postekspedisjoner i Hedmark
fylke, hvor post som er gått med Kongsvingerbanen ut og inn i

Norge inngår. Her finnes det et stempel jeg har lett lenge etter -
Svinesund b.

Kongsvingerbanen går mellom LillestrØm, Kongsvinger og

videre til Charlottenberg i Sverige. Banen ble åpnet frem til
Kongsvinger 3. oktober 1862. Allerede 4.november 1865 ble

banen forlenget fra Kongsvinger til Charlottenberg i Sverige og

åpnet som «Grensebanen». Dette førte til at postforsendelser over
Svinesund ble kraftig redusert, og mye flyttet til jernbanen over
Kongsvinger.

Det virker som om dette kom overraskende på Posten i Norge, da

de ikke hadde stempler klare. Det ble laget et «midlertidig» stempel
- Svinesund b. lfølge NK Postal var «Svinesund b (Konsvinger p.k.) et
omkarteringskontor og er kun kjent som transittstempel på et lite
antall forsendelser vinteren L865»

Link til en liten artikkel i Aftenposten fra2Ot6.
https://www.aftenposten.no/bol iglFergema n nen-pa-Svr nes u n d---
Det-er-ingen-tvil-om-at-stedet-e r-unikt-og-at-bel iqgen heten-e r-

fabelaktie-312b.html' Tror ikke du trenger abonnemnet for å komme inn.

Kunne brevet hos Enger være Svinesund b, selv om det var fra juni

og det ikke var beskrevet som annet enn Svinesund?

Møtte opp på visning med en viss spenning i kroppen og fikk min
nyskjerrighet stillet. Det var Svinesund b. Når NK postal sier at det
er kun kjent vinteren 1865, må det tydeligvis ha vært en veldig sen

vår i 1855 O

Nå var det bare og vente på auksjonen og håpe at ingen andre hadde
oppdaget denne «godbiten». Det var det - dessverre. Gleden og

lettelsen var allievel stor da jeg fikk tilslaget.

Så begynte det morsomme - finne ut av postruten og beskrive

brevet. Det var utenfor min kompetanse, så jeg måtte ty til hjelp hos

likesinnede i NPS. Wilfred Wasenden stilte som vanlig opp med sin

kunnskap og hjalp meg.

Han uttalte:

«Brevet ble helt sikkert brakt inn i Norge med jernbane, men det
er imidlertid en vrien sak å finne ut av denne forsendelsen, og jeg

har forsøkt meg fram med følgende, da jeg aldri har sett disse
portoantegningene på sommerpost tidligere. Reiseruta fra
Finland/Russland via Bromberg og Tyskland ble benyttet vinterstid,
og portoen for brev sendt fra Norge til de fleste steder i

Finland/Russland ble beregnet etter satser i kraft fra tl1-L865.
Tilsvarende den andre veien.
Her fordeler portoen seg slik:

Norsk/Svensk/Dansk andel
Tysk Porto
Russisk andel
lmidlertid er dette brevet sendt ijuni. Stemplene taler imidlertid
for seg, og det kan tenkes spesielle forhold gjorde det nødvendig å
bruke denne fremsendingsveien. Om vi bruker taksten for denne
ruta og legger til 1 sk i utbringelse stemmer påtegningen 35
påtegnet i blått.
For ubetalte brev måtte mottagende land avregne og tilbakeføre
portoandelene til transittlandene. For betalte brev gjaldt det
motsatte.
Påtegningen i rødt 9 er utenlandsk portoandel angitt i Lybske

skilling, og dertil omregnet til Silver Groschen = 6% . Dette utg1ør

18 sk.sp.

Noe som skaper litt hodebry da tysk og russisk andel utglØr 16

sk.sp. Verdien stemmer imidlertid med den nordiske andelen av
portoen, men den er vanligvis ikke påført. lmidlertid har jeg sett at
de forekommer mindre awik i angitte verdier i Sgr. avhengig av

hvilke myntslag som omregnes.
På baksiden er det påført et blått 3 tall som angir den Russiske

andelen av portoen 3 sgr., som omregnet etter datidens kurs gir

avrundet 8 sk.sp.

Hva den litt diffuse 0-en eller hva det skal være etter 9 tallet har
jeg ingen formening om (kan være en lokal påtegning?).

Helt oppe i høyre hjørnet står det 29 som er det svenske

karterlngsn ummeret. »

Snakk om god hjelp .....

« Porto-stemplet» har jeg fått støtte for at er gjort på

Kongsvingerbanen for å sikre at mottaker i Norge betalte for
brevet.

§verig*
§*§S*å

Sffii
5ir{dd

Brevet har da reist «vinterruten» som Wilfred beskriver og

ikke «sommerruten». Etter min mening, et fint brev, som
passer utmerket inn imin samling. Ola» Dyrel<,w

18 sk. sp.

8 sk. sp

8 sk. sp ...samlet 34 sk.sp.

ra':

{*J:. '
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Stemplet Jrq §vinesund b -,btevet:

Finsk-russkk

Egil H.'Thomåisen - P§STRAN,

Vårt æresmedlem i, NPS,harr igjen,kommet

rned en ek, dennq gang med tittel
«Po§ran»,ogdelte.eringeo,i, .

kriminalroman, selv om tittelen kan tyde
på slikl Derim61ff {s! et meget grundig

forskningsarbeide som må ha'kostet mye ,

kildehenvisningene bakefst i boken, på

'hele fem tettskrevne sider'vitner om. . :

Posthistorie kan jo være kjedelis med

taheller, ruteangivelser og t6rre:fakta, '

der-vi sitter og graver i diverse arkiver:
Dette er virkelig en fantastisk bok sonr
ikke henvender seg så mye til samlere ',

som leter ettel portotakster og
portoperioder. Hellef er,dette en bok for
alle som er litt interessert i norsk historie,
der forfatteren inkluderer opplysninger
om forholdene i Norge på den tiden disse

ranene ble begått. Kronologisk fglger Egil

hver enkelt hendelse og setter dette inn i
den samtiden når og hvor det skjedde. Vi

kan lese om lokaleforhold, fQttigdorn og

loveris lange arm heltfra X661fram til ,

1875, hvordan straffelovene endret seg

til det bedre, og av og til hvordan den ' ,

anklagede ikke nødvendigvis måtte sone
en lang fengselsstraff - eller en dØdsdom.

Sitatet på bokens bakre omslag er ganske,

betegnende: «Fia Norge hle selvstendigi
18L4 og fram til 1837, en periode Få
drøye 2A år, ble det atsagt §\rv , ,' ' ,

dødsdommer for postran. Fire av ,

dommene ble eksekvert. Disse fire
dødsdommene ble referert i datidens

aviser, og er i ettertid fortalt i bøker og

artikler. Men tallet på dømte kunne vært
høyere. Et drap på en postfører og flere
ran ble aldri oppklart. Disse postranene

ergått over i glemselen. De vil bli fortalt i
denne boka.»

På degamle kårtene som ef gjengitt far:

hvert enkelt ran, e!: postrtrten inntegnet,
sammen nred stedet der ranet ble begått.
Det er en mengde illustrasjoner'i bdka

som også fortef ler sin hlstorle; både i, :

form av gamle malelier;,skisser og '

tegninger, sammen nyqrebilder av garnle

postgårder, ispedd opplysninger orn
posthistoriske elementen,Det er dn , I .

fornøyelse både å bla og lese i denne

boka. Egil har en meget'lettfatteligog
leservennlig stil omkring det han fortellel
og her finnes ingen dddpunkter og

kjedelige historier.

Med innholdet som fortelles har Egil laget

en bok som er mye oler enn en bokom
po§thisto{e og Mvelier. Det er €n gtede å

kunn€ lese om både de srnå forklaringene

om postkart eller navar {som et satt i :

rubrikker); myntsy§temet eller'om de

mange illustrasjonene i form,av kjente og

mindre kiente,malerier, alle med i

angivelse av kunstrtg! oE pfoduksjons.. ,

årstall. I ' '

Letter detogså å finne fram i boka, da
innholdsfortegn€lsen, er klar oe tydelig

med sidehenvendelser. Personlig blir jeg

glad for å se en slik bok som på denne

måten forteller historier fra kulturarven

vår. Det er bare å gratulere forfatteren,
med vel gjennomført arbeid, Dette er brå!

Tips tiljulegave???'

« Postronrt - ISBN 97*82,92515-23-9
distribuert av §lranlil A§, PoEtbaks 2030, 55(M

Haugesund. i ..:.

144 sider med hard innbinding til prls kr. 29§-

EDB og tayoutrer gjort ayTrygve Karl§en.

Ivør S.

NPS medlemspris, på møtet 2.72.2077, er
lmidlertid kr 250 frø Budstikkoredoktøren.

Årsmøtet 1. april 2OlTfastsattå mCdlemskontingenten for,2018 i Norsk Posthistorisk §elskåp til kr. 4OO; Eet er
enklest håde for: selskapet ogfordeg selv at kontingenten betales uten at kassereren behøverå purre på penger.

Det kan være lett å overse bilag til bladet, men bare sØrg for å overføre til konto 0540 08,40395. HVorfor ikke med

en gang i stedet for å vente... {OS husk avsender.} ' ' :
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Litt mimring.
Til venstre viser jeg omslaget til den nyeste boken I The Globot Philatelic Networks

;;r;il;;" ;;,1;;';;;; i'i,a' iilrrr History 7757-7s48-' egken-!re nlesentert på

No-raia 2017 i Vejle. Den kan anbefales til alle som "ser vest". Geoffrey Noer er en

amerikaner som i løpet av 20 år har bygget opp verdens hittil beste eksponat over 
.

i*røVtt posthistorie. I eksponatet hans inngår også noe norsk posthistorie' Juridisk var

jo Færøyene en del av Norle frem til Kieltraktaten i 1814. Riktignok viser Geoff bare en.
'i,a"airf ira gamle brev i ekiponatet. (Han eier rundt halvdelen av alle nå kjente fra norsk

perioO" eåie det eldste innenfærøyske og det eldste til Danmark, utenfor arkivene')

personlig er jeg glad for at Geoff er så ung at han ikke konkurrerte den^ Sale leg .bygget 
opp mine

t*røV.t.p.".Li. fint at han var på kjøpersiden da jeg, også etter 20 år, fanttiden inne for andre

";;åd.; 
M;"ge norske posthistorikere kan ha truffet ham på utstillinger' Selv traff jeg ham første

gang på Nordia i Stavanger.

Forsidebrevet er det eldste færøybrevet med dansk frimerke' Sendt fra Thorshavn via Lerwick til

{.4 'Iill* *tter I §l I

ti"S F*n*ndels§ å! §-Yn1*r.-...'..

§- $ortot*kster ior verrlilirrsrd*ls

nreskjøbing, da i Slesvig. Som de andre nevnte klenodi,ene, en gang også ^tn' ,n rn*

«Om 100 år er allting glemt»

Vi vet at dette både er sant og usant. Sant at det meste glemmes fordi det ikke

er god nok grunn til at noen skal huske eller vite. usant fordi «<noen»

interesserer seg for fortiden. historien, historiene'
Frimerker vil være «fornminner» om 100 år, frimerkesamt]nS 

f11stl.e 
ikke' Posthistorie

som fenomen vil kanskje være en bisetning i kommunikasjonshistorien. En del av

posthlstorien er forsendelse av verdier som penger. Om 100 år vet våre etterkommere

kanskje mindre om penger enn om frimerker. Fremtidens penger er neppe fysiske mynter

og ,"å1"r, bare elektroniske elementer som utveksles som vederlag for varer og tjenester'

«Vår generasjon», hvem nå det er, vet ennå at verdidokumenter, pengesedler og mynter

kunne sendes i posten, når vi betalte godt for del- Måtte sendes i posten eller med bud,

mellom personer, bedrifter eller banker. For våre etterkommere er mynter og penge-

sedler noe som hører hjemme i gamle bøker, eventyr og legender'

Det er viktig at vår viten blir dokumentert, vi som skjønner hva penger er ogvar' En av

dem, av oss, som vet mye, har brukt et utall arbeidstimer i lppet av de siste fem-seks

årene på å samle, studere, forske på ålage "En kortfattet fromstilling" om Bankobrev'

Det er Wilfred Wasenden.

Motivasjonen for å lage skriftet var at det tidligere ikke var tilgjengelig,noe samlet om

poi or"L". og regelierk for bankoforsendelser. wilfred tar i boka " for seg brev ilogt

;;r-;;;;tt":, oZarJ i"øi", som i utike postote do-kum.enter omt.atls som pensebrev'
'boniobrev, 

verdibrev... ". AIle primærkilder Wilfred har samlet gjennom en årrekke, er nå

gjengitt eller referert mellom de to permene, og kommer andre bankosamlere til nytte'
"fi.n"rna"rttreker 

at temaet verdiforsendelser - bankobrev er et meget komplisert felt'

Framstillingen gjør derfor ikke krav på å være 100 % komplett innenfor den tidsepoken

som behandles.

Wilfred sier selv at "det er 6nskelig med tilbakemeldinger med forslag til justeringer'

tilføyelser og endringer". Budstikkas sider vil selvsagt være åpne 
":::?" 

kommentarer

fra andre og wilfreds evt "rettelser" og tillegg. Forskning stopper aldri, heller ikke

5.1 Nt*n gnranleggende beste*

5.3 §er*giing *' pono fur bankobr*v i daasketidea stts 1145

5.1. I I:Lserupel på i nneniands banliobrer' """"""'
5.2.3 Ekscmpler pa bankobrev sendt fra Norge til

Til venstre gjengir Budstikka et lite

utsnitt av innholdsfortegnelsen.
Denne viser hvor omhYggelig

Wilfred har systematisert den viten

han har tilegnet seg gjennom

arbeidet. På neste side utdrag av

Wilfreds Innledningsside samt noen

forminskede eksemPler som viser

spenne: på objektene, som gjengis

og kommenteres. Bankobrev og

viste dokumenter er fra forfatterens

BÅI{KOI3RLV
nrr! t!q1 r..iii.

I r lr+lxri ii§rili;liL

\+ rør*qr-
_+ ' FL'-tr ] !!" \
&,& *!*i*-:€e
*-r*.]_;æ"ø

*"li§åd*

' ;d':

Wilfred har hittil organisert to
opplag, til sammen 20 bøker'

De er allerede utsolgt. Det er

usikkert om det vil bli Produsert
flere eksemPlarer, men det er

under vurdering. EksemPlar vil

bli tilgjengelig i OFK's bibliotek,

også for NPS's medlemmer.

4."i l)*ri*den , tili)-l lil I §l I

3.3 §ar&*ttrev {nd§r §ap§l§{}rskigcn l'*0?'*1*14."...'
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Eksemplerfra BANKOBREV. Breu ilagt verdier, En kortfattet framstilling.

.. informosjon hentet fra primærkilder som tidsriktige sirkulærer,
portotakste r, uli kepostreg le ment, kongelige resol u sjone r og

forordninger, og ikke minst et omfattende brevmoteriole...
.. få norske verdibrev i privot eie før en kommer ut mot 1-750-tallet.

Fromstillingen er derfor i det vesentlige konsentrert om regelverket

for verdiforsendelser i tiden etter 1743, do vi fikk omfottende porto-
tokst datert 13)72-1743,gjengitt i Schou's Kongelige Forordninger lll
Del. og from til 7877.

Det hører med til historien att regelverket som ble Fostsott av
postvesenet, kunne bli fortolket på ulike måter av posttjeneste-

mennene, eller bli oversett. Dette førte til ot det ble ekspedert
monge verdibrev som ikke vor emballert og forseglet etter for-
skrifiene, ikke ført forskriftsmessig på kortene eller håndtert på

Joreskreven måte. Det har derfor vært nødvendig å kontrollere verdi-
brevene som er benyttet i denne fromstillingen mot gjeldende

forskrifter og regelverk for å sjekke at de vor behandlet på rett måte.
lllustrosjonene og forkloringene i den videre fromstillingen vil gi flere
eksempler på at owik ikke var sjeldne....
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Bankobrevet ble
sendt fra Christiania
9. mai 1811 til
kaptein Fabritius ved

Frederiksværn, påsatt

tre segl. Siden dette
var en
pengeforsendelse til
en person som hadde
portofrihet, ble
portoen beregnet
etter reglene for
Kongelig Tjeneste.
Selve brevet gikk
portofritt, men det
ble oppkrevd % takst
for bankogebyret
med 1% Lsk,

avrundet til 2 Lsk.

Brevet ble kartert
som nr. 65.
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Tjenestebrev
innlagt 363 Rbdlr
56 sk n.v.
(navneverdi), sent
fra SÆHLS

postaabnerie til
Gausdals

Prestegaa rd.

Brevet ble skrevet
28. nov.r 1818 litt
etter at Rbdl. ikke
lenger var gyldig

beta lings m idd el.

Bankobrevet, ilagt 67 Rdl., ble lukket med kollektørens
segl, og ved innleveringen ble postkontorets segl,

FRIDERICHSTADS NORSKE med symbolet til Kong

Christian Vll påsatt. Brevet, som i dette tilfelle også må

ha inneholdt dokumenter itillegg til bankosedlene, ble
satt i porto med 30 Lsk og kartert som nummer 17.

Brevomslaget er udatert, men bankobrevet må ha blitt
sendt mellom 777O og l79O mens herr Baumgarten var
lotteriinspektør. Kollektørseglet er så vidt svakt preget at
det er vanskelig å fastslå hvilken av kollektørene med
tilhold i Frederiksstad som har formidlet verdisendineen

Helt betalt bankobrev ilagt 55 Spdl. 98 sk,

sendt fra Egersund 28/6-1870til Christians-
sand. Brevet ble levert inn til postkontoret der
beløpet ble kontrollert og sendingen lukket
med 3 private segl og 2 segl fra EGERSUNDS

POSTEXPEDITION. I strid med reglementet ble
ikke karteringsnummeret påf6rt fronten.
Vektportoen ble gjort opp i frimerker og i

tillegg ble 16 sk. betalt for beløp mellom 50 og

100 Spdl. Signet gravert av Buch og levert
22/6-1855.

Brev ilogt 70 Rbdlr., skrevet 24. des.

1814 og levert inn til forsendelse ved
Dovre Post Aabnerie. Sendingen ble
ødressert til Herr Grosist & Ridder
Broch i Faoberg. Brevet ble forskrifts-
messig lukket med tre segl, et privat
og to fro Dovre Postoobnerie.
Til tross for ot bankobrevet ble levert
inn og behondlet ved et poståpneri ble
det ikke påført karteringsnummer slik
regelverket fastsatte. Dette er bore ett
ov flere eksempler på ot det forekom
owik fro bestemme lsene.
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Posten på Prestehakke
presentert av Per Kindem.

Et gommelt postkort som viser Prestebakke

støsjon. Utgiver Torgalsens Enke, londhondler
på Prestebokke.

Prestebakke fikk sitt poståpneri på jernbanestasjonen

sommeren 1879, samtidig som jernbanestrekningen

Fredrikshald - Kornsø ble åpnet. Det var stasjonsmesteren

som også betjente posten. Martin Paulsen var den første'

Posthuset fikk et enrings stempel med teksten PRÆSTEBAKKE

i stenskrift.

ffirs:rk(}rt
i inrir ,l'*nl §iil,l *;ryer llu;t r!ili,;lxrrr.)

' 
.*.,,,--- ø ry Åd.r*; -.--

En-rings stempel PRÆSTEBAKKE, tekst i stenskrift i bruk lra 1879 til
7895. Brevkort tit Carlstod i Sverige i 7892, den gang vor det lik

porto lor et brevkort i Norge og til Sverige, 5 øre. Sendt med toget

til Sverige og videre med den svenske iernbonen. Turen tok et døgn'

I 1896 fikk posthuset et nytt stempel, denne gangen et to-

rings schweizerstempel med åpen stjerne. Postnavnet var

fremdeles Præstebakke.

Hjelpestempel ov schweisertypen i bruk frø 20.2 til 5.3.7906, brukt
på et postkort til Venneslo ved Christionssond. Avsender er en elev

ved jenteskolen på BerbY.

Postkontoret på Præstebakke fikk en stor betydning i

området. Det var bipostrute fra Præstebakke til Strdmstad i

vinterhalvåret når dampskipet Olava ikke var i rute. (Rød veg

på kortutsnitt fro 7879). Vi finner en del brev fra Sveige,

med svenske frimerker som er post-stemplet Præstebakke,

brev som må være sendt fra Strom-stad med denne ruten

eller levert inn langs ruten. Jeg har brev fra Sverige både

stemplet med stempel 1 (1385) og med stempel 2 (1902) så

det er tydelig at dette varte i mange år.

ffi}lil§'}i u iiT.

G':
L--'2 ; 2,r..2 z,l-.?2.

Svensk brevkort stemplet på Præstebokke med stempel nr' 7

Nede ved ldefjorden, på Berby herregård var det en praktisk

jenteskole (husmorskole). Skolen ble etablert i 1888 og i

januar 1889 ble det første kullet på 18 jenter opptatt på

skolen. I 1918 sa iens Golden opp avtalen med Smaalenenes

amt. ldetyve årene skolen var på Berby ble posten dit

adressert pr Præstebakke, Berby fikk senere, L.7.1953 eget

brevhus med poststempel BERBY. Poststempelet på Berby

hadde to ringer og en åpen stjerne. Gårdens eier, ingeniØr

Reidar Golden var brevhusbestyrer frem til nedleggelsen

1.2.7982

18
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Schweiserstempel PRÆSTEBAKKE, åpen stierne i bruk lro 7869 til
7927. Porto 70 øre Ior postkort i tiden 7,7.1979 til 1'1'1927'

I februar / mars 1905 ble stempelet sendt inn for reparasjon'

I den tiden poståpneriet var uten sitt stempel ble det utlevert

et midlertidig stempel kalt hjelpestempel' Hjelpestemplene

har stØrre diameter enn de vanlige stemplene og løse

bokstaver slik at man fort kan sette inn det aktuelle

postnavnet når hjelpestempelet skal erstatt et stempel som er

til reparasjon. Hjelpestemplene var som regel bare i bruk et

par ukers tid, og følgelig sjeldne å finne'
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Verdibrev til en elev ved husmorskolen på Berby. Porto for Verdi-
brevet: brevporto 70 øre, rekommondøsjonsgebyr 70 6re, ikke øssu-
ronsegebyr for belgp under 700 kr, i tiden lra 1.8.1888 til 7.7.7979.
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Verdibrevets bakside forteller om brevets reiserute: Avsendt fro
ASKIM 13 Xll 02 med tog SYDBANEN POSTEX. ØL (østre linje) til

CHRISTIANIA, sendt videre med tog

BUREAU REEXP. DE CHRISTIANIA (vestre linje) til
PRÆSTEBAKKE der det er stemplet dagen etter, 74 Xll 02.

Schweiserstempel med ny skrivemåte PRESTEBAKKE, lukket stierne
i bruk lra 7927 til 7936. Verdipost til Pengelotteriet. Vektporto 40

øre inntil 725 grom, rekommondasjon 20 øre, verditillegg 20 Øre
(verdi 300 - 500 kr.) Verdietikett med poststedets nøvn og et
lgpenummer ble innlørt i 7925.

Verdibrev skulle

forsegles med lakk,
signeter med poststedets

navn hørte også med til
utstyret som
poståpnerne brukte når
de ble bedt om å
kontrollere at beløpet
vør riktig. Telling inntil
500 kr kostet 70 Øre,

lakksegl 70 øre på 7920-
tallet.
Hadde avsenderen sott
lokk med sitt eget segl
på konvolutten, ble den
påført ES (eget segl).

Også svenske grenseboere brukte Prestebakke som adresse.
Kjøpmann Johansson på Wassbotten, noen hundre meter på

svensk side av grensen ved Holtet fant det fornuftig å ha

adressen Prestebakke. (Blå vei på kartutsnittet). Han leverte
kjøtt til Kristiania. Brev med avregning vedlagt veiesedler fra
kjøtthallen ble adressert Wossbotten pr Prestebakke.
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Stempelet brukt på Berby herregård.

Posthusets navn var uforandret PRÆSTEBAKKE frem til 1921.

Stasjonsmesteren ble da erstatt av Emma Haakaas som
poståpner. Poståpneriet var fremdeles lokalisert på

jernbanestasjonen og poståpneriets navn ble fornorsket til
PRESTEBAKKE og fikk et nytt to-rings Schweizerstempel med

lukket stjerne. Posthuset hadde nummererte etiketter til bruk
på pakker, rekommanderte sendinger og verdibrev. Signet for
lakkforseglede pengebrev med brevhusets navn var også til
sted e.
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Oppgjørsbrev (verdikonvolutt) med penger for levert slakt til den
svenske londhondleren på Wossbotten, Brevet hor ikke verdi-
etikett som ble innlørt senere, men er påført et stemplet løpe-
nummer, Brevporto 40 øre (20-125 g), rekommondosjon 20 øre,
ossuranse 20 øre (t.o.m. 500 kr).

I 1935 ble Schweizerstempelet med lukket stjerne erstattet
med et torings stempel med bjelker og åpen stjerne. Navnet
er uforandret PRESTEBAKKE.
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For å lå være med i en forhåndstrekning i H7 - lotteriet etter krigen
skulle bestillingen sendes i posten og frdnkeres med kronprins Olov-
merker som hddde et tillegg på 70 øre. Tillegget tilfolt lotteriet.
Kortene ble lagret i en stor kontoiner i flere år før innholdet ble
solgt til en frimerkehondler i Sorpsborg.

På 60-tallet ble en ny stempeltype tatt i bruk hos posten, en-
rings stempel med diameter 22 mm og åpen stjerne.
Prestebakke fikk et slikt stempel i 1963, det var i bruk til
poståpneriet ble nedlagt 31.12.1,968. Deretter kom
landpostbudet på besøk med brev, pakker, penger og aviser.

Prestebokkes siste poststempel brukt på julekort, den gdng portoen

for et brevkort vor 40 øre (1964 - 7958).
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Militærkart fra 7879 som
viser jernbone, veier og
g å rd e r r u ndt P ræste bakke.
Veien til Strømstod er
til Holtet og Wossbotten

Kilder:
o Oslo Filatelistklubb: Norgeskatalogen 2004. (2003)

o Postbiblioteket: Diverse rundskriv fra Posten

o Per M Kindem: Utstillingskatalog HALDENFIL 2015. (2015)

. Kartverket

Denne artikkelen er i liket med fjorårets om Posten i Tistedalen

skrevet for BUDSTIKKA og for lDA, årbok for ldd og Ennindalen

Historielag, hvor den kommer på trykk november 2017,
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Av Arvid Løhre

Jeg har funnet fram tre brev, som skal auksjoneres bort
på julemøtet 2, desember. Alle medlemmer, - også dere
som ikke skal på rnøtet, har anledning til å by etter
vanlige regler for forhåndsbud.

OBJEKT 1

Portobelagt rekommandert «Kassebrev»

Pofiobrev med frankeringsavtrykk, dato 13 3 -15 "a A/S NORSK

FRø osLo. Påstemplet «KASSEBREV»

Frankeringsverdi 20 øre, satt i porto med : å:'rrant: «40»,

påsatt T-stemplet 30 øre Turist og L0 ore -c'''e tli.

Posekonvolutt, lukket med illustrert "-aoo at bak: «,,NORSK

FRø" I NORSK JORD». Adressert ti R','gge.

Senderen har skrevet med maskrn ( ReK,)) cverst til venstre på

konvolutten. I Postreglementet I , i942 kapitel Xll

Rekommanderte sendinger § 7, står det:
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Køsselogt rekommondert sending behondles som rekommondert. Er den ubetølt
eller utilstrekkelig betslt, skol det manglende beløpet kreves opp ved utleveringen.
Senderen skal gjøres oppmerksom på at rekommdndert sending ikke må legges i
posfkosse. Er senderen ikke oppgitt, må navnet oig ødressen hans kreves oppgitt
ved utleveringen til adressoten og melding sendeS utgongspoststedet

Det er brevavdelingen i Oslo som i dette tilfelle har oppdaget påtegningen.

De hadde sin egen instruks lfra L926, trolig ikke vesentlig endret i 1945): §14.
Forefinnes der blant den innkomne post brev som bærer påtegning om å
inneholde penger eller påtegnet rek. eller som formodes å inneholde penger

uten at dette er angitt på omslaget, skal disse leveres til vaktchefen.
Sådanne forsendelser blir å innføre i en dertil bestemt kvitteringsbok og å

avlevere til bankoavdelingen mot kvittering. Brevet ble derfor overtatt av

bankoavdelingen i Oslo, påsatt rek.-etikett, og ekspedert sammen med øvrig
verdipost i lukket pose til Rygge. Videre sto det i brevavdelingens reglement:

Angående utilstrekkelig frånkerte rek. brev se postreglementets kap. lll § 12.

Og denne paragrafen sa følgende, (1933-utgaven): Utilstrekkelig betalte eller
helt ubetalte rekommanderte forsendelser som finnes i postkassene,

behandles med hensyn til den manglende frankering som almindelige
forsendelser (jfr. kap. Xll). (Og den paragrafen er allerede sitert.) Og videre i

Kap. lll § 13: Av alle slags utilstrekkelig betalte innenrikske forsendelser
opkreves ved utleveringen til adressatene det dobbelte av det manglende
portobelØp, dog ikke utover hvad der vilde ha vært å betale i porto om
forsendelsen hadde vært helt ufrankert. Brevet har vært under 20 gram, da

var riksporto ?o øre,og rekommandasjonsgebyr også 20 øre. Det dlUbette au

det manglende var helt korrekt 40 øre, betalt av mottaker.

OBJEKT 2
Portofritt verdibrev f ra Carljoha nsværn

Portofritt verdibrev, påtegnet «lndlagt Kr 12,50 E.S.» fra Carljohansværn,

sendt til Vesterø, Hvaler.
Det er derforforsynt med avsenderinstitusjonens eget lakksegl. Lakkseglet

har riksvåpenet av 1844 plassert i midten, og teksten: «SØML. DISTRIKTSCHEF

/ *CARUOHANSVÆRN*» , i moderne språk: «Sjømilitære distriktssjef». Ved

bruk av eget segl vil det si at pengene ikke er ettertelt/kontrollert ved Horten
postkontor. Det er stemplet HORTEN (llL) 29 lll 06. Det er påtegnet «Portofrit

/ M. tsoksen», uten at tittel eller stilling til M. lsaksen er oppgitt. Jeg har søkt
litt idigitaliserte baser, uten å finne ham. Kan hende han står i
Statskalenderen for 1906, men det får bli opp til kjøperen å sjekke. I fØlge

Postreglementet av 1905, bilag M: Fortegnelse over de personer, som er
berettiget til ot udfærdige portofrihedsottester for olfentlig eller kommunol
korrespondonce, finner vi under Marinen, blant annet: A/t værnepligtigt
officersbefot; ... Bogholderen ved Korljohonsværns verfi; En af de ved

verftdirektørens kontor onsotte funktionærer efter sedvonlig bemyndigelse;
Forvalteren ved Fredriksvæ rns ve rft;..
lkke godt å si hva lsaksen kommer innunder her. Brevet er omkartert i

FREDRIKSTAD 10F 30 lll 06, med andre ord kl. 10:00, dagen etter at det ble

sendt.

OBJEKT 3
Rekommandert postoppkray fra Kristiania S til 59rum, 10 V 15.

Underpostkontoret KRISTIANIA S, der S står for Solli, fikk dette navnet i 7914.
Stempelet er vanlig og har gradering «3» i NK Postal.

Det interessante med dette brevet er at det er med innhold, nemlig det sorn

kostet kirkesanger og fjørfeavler Kvalem i Sørum kr 2,20. En flott liten
trykksak, medlemskort i «Norsk forening for fjærfæavl». Betalt med kr 2 for
medlemsskapet og 20 øre til porto. Eller? Stemmer det med brev + rek. +

oppkrav for bare 20 øre? Her kommer man ikke utenom reglementet.
Dette er riksporto innenlands, 1O øre pluss rek.gebyr, også 10 øre.

Men hva med avgiften for oppkravet? Man trenger egentlig ikke gå på

Postmuseets hjemmesider og se på digitalisert utgave av

Postreglementet fra 19L2. Slike innenlandske portosatser, takster og
gebyrer står i «Aune & Aune»(1997). Litt for komplisert til å gjenta alt
her, men det var etter 1.895 et fast oppkravsgebyr på 10 øre, samt porto
for postanvisning, 10 øre. Dette ble trukket fra postoppkravsbeløpet på

kr.2,20, så nettobeløpet Norsk forening for fjærfæavl fikk tilsendt på

anvisnins var oå akkurat 2 kr.

Med andre ord fikk ikke avsender i dette tilfelle
dekket selve frankeringen av brevet ved

utsendelse av medlemskort. På baksiden av

brevet står et stempel fra KONGSVINGERB.

POSTEXP. B, 11 V 15. Med andre ord har
Kristian ia ka rtert brevet til Kongsvingerbanens
postekspedi$on, som har omkartert og pakket

verdiposten til Sørum. Den skulle av på

Sørumsand stasjon og sendes med bipostrute
videre til Sørum.
Foreningen het fram til mai 1913: <<Foreningen

til Fjærkræavlens Fremme i Norge».

Minner meg forresten om en gang jeg som

syklende postbud ble praiet av en ung og bustet
gutt: <<Få sitfe på 'o, postmonnl» «Neil», svarte
jeg raskt, «fiørfe må ikkje sendost i posten!>t

Bud, der du tydelig angir hva du byr på, til
Arvid Løhre,

SMS eller telefon {+47} 997 Og 422
innen lørdag, 2. desember kl. 13;00, eller
epost arvid@online,no senest k!.09:00 samme
dag. Budene vil bli behandlet som om du sitter
i salen, og vi starter på utrop eller 10 Yo aver
nest høyeste forhåndsbud hvis det er flere.
Utrop på ølle trc objektene er 40 kr, Husk

titslaget går uavkoiet tit Selskopet.
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Reisende medtatt i Postbåten 1799 av oddbjørn salte

"Pro Memoria!

Post Memorialen som afgpk fua Bergen hetil den 234' d. M. udviser, at Posten afglk fn
Postaabnerstædet \X/estboe paa Sandeidet den 25t" huius Klokket 3'/z Efterritddag til Jelsoe
Postaabnerstæd, som et 4 Mle, og det skal s§dses i 8 Timer, men ankom ikke til Jelsoe forend

der,26t dito om Eftermiddagen Kl. 2, og fraJelsoe til Stavanget som er 5 Mile, og skal skydses i
10 Timer, er den afgaaen bemelte 26t" hufus Eftermiddag Kl 2, men ankom ei hertil, forend den

27d" dtto om Morgenen Kl 8 og Yz Slet. Ligeledes befindes det, af den fra Christiansand i Dag

med Posten hidkommen Time Seddel, af Posten fra Helleland Præstegaatd her til Postkofltoret,

som er 6'h Mile, og skal s§dses i 13/z Tine, lnar været underveis fua i Gaat den 27 d' April Kl
10% Formiddag ti1 i Dags Morges Kl 6. Dette anmeldes saaledes undetdanig efter Ordte, samt,

at hverken Post Memorialen imellem Stavanget og Bergen, ellet Time Seddelen imellem

Christiansand og Stavanger ommelder nogen Åarsag til Opholdet.

Stavanger Postkontor den 28d'April 1796.

J arnlv dPX?yttw (sign) "

Kilde: Statsarkivet i Stavanger

Det Norske postvesen slet med regularitet og tidsforbruk i de norske postrutene.
Her var det få unntak, og problemet var likelydende stort sett over hele tandet. Helt
på slutten av 1700-tallet var veibyggingen godt i gang. Kommunikasjonene i vårt
Iang-strakte Iand var utfordrende på mange måter, men det gikk framover.

Fremkommeligheten var problematisk, mest på grunn av vær og et vanskelig terreng.
Postbønder og postfprere slet med å holde tidsfristene i store deler av postrutene.

Det var mange forhold som skapte frustrasjon og likegyldighet. Postbonden var under-
lagt et regelverk som føltes svært urettferdig, og som han mange ganger ble straffet
etter uten at han hadde den minste mulighet til å unngå situasjonen han ble straffet
for. Situasjonen var tross alt blitt bedre etter Jens Schanches reformer, men der var

fremdeles en vei å gå.

Kommunikasjonene i sin alminnelighet i Norge var fremdeles problematisk. Private

reisende hadde sine utfordringer i bestrebelsen på å nå sine reisemå|. Skyssvesenet

var rimelig greit regulert, men det var ikke alltid like enkelt for de reisende å ta seg

fram. Å skaffe seg skyss var ofte vanskelig, og da ble naturlig nok enhver mulighet

nyttet. Nå var det slik at postbønder og postførere hadde et strengt forbud mot å ta
med seg fremmede i postbåten eller i postvogna. Dette i motsetning til i Danmark

hvor det var helt legitimt å ta med reisende dersom plassen tillot det. Da kan en stille
seg spørsmålet om reisende i Danmark var mer lovlydige enn reisende her i Norge.

Det var jo ofte store verdier som ble fraktet med posten, og forskjellen var i så måte
ikke så veldig stor mellom Danmark og Norge. Likevel var det stor forskjell på

regelverket.

Her i Norge ble det slått hardt ned på når det ble oppdaget fremmede passasjerer i

posttransporten. Hvorfor det var slik kan ha sin årsak i at de norske postrutene hadde

mange og lange øde strekninger, men det er neppe hele forklaringen. Strekningen det
her gjelder er en av de mest problematiske strekningene i postruten mellom

Stavanger og Bergen. Det var rundt tyve år siden denne postruta ble satt i gang igjen

etter at den ble lagt ned i 1690-årene. Den følgende rapport viser med all tydelighet at
poststrekningene inn til Stavanger både nordfra oEsørtra var svært problematisk.

Rapporten viser følgende,

forsinkelser i slutten av

Jelsa 22 %time
= !4l|.time forsinket

Jelsa til Staranpr
18 rå time
= 81å tinæ for:inket

Helleland til Stavanger
L9%time

=6%timefor$nket.

Dette tydeliggjør hvilke problemer det var med postførselen inn til
Stavanger, og hvor sårbar posttransporten egentlig var i disse rutene.
Selv en vindstille dag slutten av oktober og i begynnelsen av

november samme år var forsinkelsen mellom Westbg og Stavanger på

henholdsvis 45 timer og22% time, og dette er giennomgående i flere
rapporter i samme tidsrom.

Her i de følgende dokumenter fikk det konsekvenser når en postfører

forsøkte å være behjelpelig med transport for reisende. Postmester

Jacob deRytter i Stavanger skriver i det følgende dokument til
Amtmann Scheel og ber om at det ble satt i gang undersØkelser om

"forbrytelsen" der en fremmed var tatt med i postbåten fra Sandeid

til Stavanger.
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Postruto gjennom Rytylke på slutten ov
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Seksæring lor seil. Brukt som postbåt @ Gert Meyer
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"Pro Memoria!

Endskiont ieg baade mun lig og skriftlig har forbuden Postbonderne i Ryefolke, at medtage,
Posten uvedkommende Reysende, som Passagetet paa deres Baade, rax de skydser Posten, er jeg

dog kommen iF;fiøitng om, at en Karl fra Etne i Bergenhuus lehn, som agtede sig til
Christiansand, er fdrst i denne Maaned bleven befordret med Posten fra Postgaarden Strand ved
Sandeidet lige til Hovde Postgaard, hvorfra han maatte tage sig anden Befordring, da Postfolkene
ikke vilde fore ham med sig het til Byeq og da bemelte Kad skal have fortalt Postbonde Hans
Hovde, at Posten fra Stand til Roseidet, derfra til Jelsoe og fra Jelsoe til Nordre Knudsvig, hat
vært skydset med il<kuns en Mand i Baaden fra hvet af disse Postgaarde foruden ham, uagted
Postbonderne ere noksom formanede til at skydse Posten bestandig med 2d" af deres egne Folk,
eller i nodsfald med hielp af en bekiendt troe I-eied Mand, skulle ieg underdanig anmode Deres
Hoivelbaarenhed, at dette ogsaa maatte vorde undersogt, og vedkommende s§ldige anseede eftel
den Kongelige Postforordning af 4de Aug. 1758, da jeg ikke rettere kan indsee, end at betroe en
fremmed reysende Kad i Baaden med en eneste Postkad, er virkelig at sætte Posten i vove for et
hvert ondt Ånslag, som saadanne fremmede Reysende kunde falde paa, da det er noksom
bekiendt, at Posten ofte indeholder betydelige Pengesummer, og at hazardere Posten saaledes,

strider wertimod den Pligt, som efter allerhoystbemelte Forordning er Postbonderne paaliggende,
i Henseende til Postens sikre Befordring.

Stavanger Postkontor den 25,. May 1796.

J ar,oAr d,A.ytfu-r (sign)

Hoivelbaarne Hr I(ammerJunker og Amtmand Scheel."

Hva utfallet av denne
saken ble, harjeg ikke

funnet dokumentasjon
på. Tre år senere skjer
dette igjen, og da får
det store konsekvenser
for der involverte. Det

kan jo tyde på at dette
var et relativt utbredt
fenomen i Ryfylke.

"Det l(ongelige General Post Amt har under 27d, September sidstleden tilskrevet Amtet saaledes:

Til Hr justisraad og Amtmand Koren,

Da der ved det med Åmtets behagelige Skrivelse hertil under 30t" f.m. sidsdeden Examinatioos forhør et bleven oplysq at

Postbøndetoe paa Stationerne Strand, Roseidet, Jelsøe, Nordre Knudsvig og Sandanger i Ryefølche, have, da de befordrede

den til Stavanger den 22d'Februarii dette Aar ankomne Bergenske Post, wertimod det, som dem fra vedkommende Postrnester

er tilkjendegivet, medtaget i Baaden 2d' fremmede Rejsende; Og General Postamtet ikke kan andet end være eenig med der

Amtet har yttret i henseende til den Fare, Posten udsættes for raar deslige fremmede Persohnet folge Posten, ligesom dette og

Iettelig kan foraarsage Ophold i Postens Befordring. Saa sli:ulle man herved tjenstlig anmode Hr Justiz Raaden, behagelig at

ville dictere Postbonderne paa berorte Stationer Roseidet, Jelsøe, Norde Knudsvig og Sandanger, for benevnte deres forseelse,

en Mulct hver af 64 Skilling, og Postbonden paa Strand, der var den forste der fua det faste land modtog bemeldte 2d' Rejsende,

og derved fodedte de ovrige Postbondet til at lade dem fo§e med i Postbaaden, og desuden har ved sin Benægtelse sogt at

legge Skiul paa saadan sin Forseelse, en Mulct af 1Rdr, i alt 3 Rdr 64 skilling, og derhos lade dem bekiendtgiore, at disse

Mulcter paa sedvanlig maade vil blive indeholdt i deres ti§odekommende Postskydslon, hvorom Postmester deRytter i
Stavanger herfra er tillagt fornoden Ordre. -
Geeralpostamtet, den 21b Septbr 1799

Hvilken det Kongelige General Postamts Resolution hermed til Efterredighed bekiendtgiores Postbonderne paa

Sandanger, Nordre Knudsvig,Jelsøe, Rosejdet og Suand, med Underretning at hvis de ikke skulle ville lade sig disse
Mulcter afdnge i deres Postskydslon, saa vil salrune blive hos dem at udpante paa lovlig maade;
Denne udstædde Bekjendtgiorelse forsændes fra den eene Postbonde til den anden: nemlig fra Sandanger til Nordre
Knudsvig, derfra tilJelsoe, derfra til Rosejd og videre derfra til Strand, ved hvilken Omsendelse som hver
Postbonde paategnff sarrune at den er ham forviist, og endelig naar den saaledes er tilsidst paategnet af Rasmus
Suand, sendes den igjen tilbage her tiI Amtet
Stavanger den 5," November 1799

(original signert

Paa amtets Vegne CKø,,tTttp GiS")
Til Postbonderne paa Postgaardene Sandanger, Nordre Knudsvig,Jelsoe, Rosejd og Strand.

Anvist paa Strand d 15 November

Anvist paaJelsoe 20d'November for

sammetid formiddag anvist for

Anvist paa Knudsvig 21 november

Anr.ist paa Sandanger 21 november

R.a,*ru,uYJacd»oru(srgn)
tstårwJda:6e4sign)
bJ{1*GuÅ,trum.d,tp.wRod,tøtd*J.1sign1

JowJotttc.w(sign)
R Sand^ø.nge,r (.igr)"
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BUDSTIKKA
mottar trykningsbidrag fra følgende firmaer

Kjell Germeten AS
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117. auksjon26.- 27. oktober 201893. auksjon 27. og 28. aPril 2018.

201. auksjon 19.-20. januar 2018 77. auksjon 9. - 10. november 2018


