
EN AVIS I POSTEN 
Av Arvid Løhre 

 

 

 

Det er ikke alltid mulig å finne spor av at blad og aviser har vært postsendt. En forklaring på 

dette finnes eksempelvis i «Instruks for budformenn, brevbud og ilpostbud ved Oslo 

postkontor» (1926) § 9, for brevbudene: 

 

1. Blad som sendes i abonnement er ikke frankert. 

 

2. Ombæringen foregår etter følgende regel: 

Første og tredje tur ombæres alle blad, annen tur alle utenlandske og utenbys blad, 

fjerde tur alle utenlandske blad, innenlandske dagblad, samt sports- og industriblad, t. 

eks. «Farmand», «Norsk Næringsliv», «Handelsbladet» m. fl. Andre blad ombæres i 

den utstrekning som det passer med den øvrige post. 

Lørdager og dagen før helligdager ombæres dog på fjerde tur alle blad. 

 

3. Enkelte dagblad er ikke påskrevet abonnentenes navn. Disse blad utsorteres på antall 

til hvert distrikt, som har en liste over abonnentenes navn og adresser. Listene føres av 

bladavdelingen. 

 

4. Budet skal nøie påse at han får seg tildelt det rette antall blad. Det er også hans plikt 

daglig å undersøke om der i listene er anført nye navn eller om noget er strøket. Dette 

må han være særlig opmerksom på under kvartalskiftene. 

 

5. De på listene opførte blad skal budet selv påskrive med blyant i den utstrekning han 

finner påkrevd for en sikker levering. Bladene må alltid påskrives, når abonnentene 

bor på hotell, i pensjonat, på hospits e.l. samt når blad omadresseres. 

- - - 

Dette er regler jeg kjenner igjen fra min tid i Postverkets postomdeling. Når jeg skulle kjøre ei 

rute jeg ikke hadde kjørt på en stund, måtte jeg sette meg ned med avislista og skrive på navn 

på «Nationen», «Vårt Land», «Eidsvold Blad» eller andre aviser som kom uten navn til 

poststedet. Ellers var det lett å levere feil ute i ruta. 

 

I min samling har jeg et eksemplar av Eidsvold Blad, datert 8. februar 1926. Det er påskrevet 

med blyant «Per Hæhre»(?). Ikke noe poststed eller adresse for øvrig. Dermed er det ingen 

tvil om at dette er ei avis sendt i posten i 1926, og den er påført navn i følge reglementet som 

er gjengitt ovenfor. Tilsvarende bestemmelser gjaldt for postbud og landpostbud over hele 

landet. 

 

  



 
 

Eidsvold Blad, mandag 8. februar 1926. I avishodet: «Kan bestilles paa alle postaapnerier i 

landet.» 

 

 

 

 
 

Norges-avisen Samfundsliv, tirsdag 6. november 1934. Det er mer åpenbart at en avis er 

postsendt, når den er maskinelt adressert og poststemplet. «Samfundsliv» utkom i Bergen. I 

dette tilfelle er det feilsendt til SETSKOG og datostemplet der, før det gikk videre til «Herr 

Lian, / Lørenskog.»  

 


