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Konvolutten er sendt i 1950 fra Trondheim til Brekstad. Ukjent dato. Brevet er postlagt 

ombord i ”MS Fru Inger” som i juni 1950 ble satt i trafikk på Fosen Aktie-Dampskibs-

selskaps rute Trondheim - Sistranda. Stemplet og bruken er beskrevet av Tore Gjelsvik*), 

som visstnok også har hatt dette brevet i sine samlinger. Oblatstempel 358 antas i kort tid 

å ha vært i bruk på ”MS Fru Inger”. 

For meg er ikke det viktig hvilken dato brevet ble sendt. Det er adressert til min far. Han startet 

Ørland Bokhandel som en filial av Johan Lyng A/S i 1949. Ikke mange konvolutter sendt internt 

mellom firmaene overlevde min fars avriving av frimerker. Brev ble sendt flere ganger hver uke, 

gjennom årtier. Bestillinger av bøker og varer fra Brekstad til Trondheim, internfakturaer fra 

Trondheim til Brekstad. Konvoluttene ble normalt aldri tatt vare på. Brev ble postlagt om bord i 

Trondheim for å dokumentere dagens leveranser, ofte samtidig med innlevering av gods. Var Lyngs 

sent ute, kunne pakker bli satt om bord ”som reisegods” og hentet ved ankomst Brekstad 

Det spesielle for meg er at brevet er adressert til min far og ikke bare til firmaet. Det betyr at far var 

på et av sine vanlige besøk på Brekstad; normalt to-tre dager hver måned. I min ”læretid” bestyrte 

jeg selv filialen fra november 1959 til desember 1962, med avbrudd av studier i utlandet og i Oslo. 

Kanskje har oblatstemplet vekket fars interesse. Kanskje var min bror Ragnvald der ute i sin 

sommerferie. Tore Gjelsvik kan muligvis ha fått brevet fra min bror.  

Det sikre er at Jeg kjøpte det ”hjem” på auksjon i mars 1999 hos Oslo Frimerke- og Myntsenter A/S. 

       Per Erik Knudsen 

 
 

 

*) Tore Gjelsvik: Filatelistiske spor etter posttransport med                                                                                                                

lokale ruteskip i trøndelagsfylkene. ( Filatelistisk Forlag AS, Bergen) 

Særtrykk av NFF-Varianten nr. 4 / 1983. 

 

 


