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Redaktøren hører til den samlertypen som synes at
sommeren er en god tid for å dykke ned i samlingen.
Mens andre nyter solen og varmen ute, finner jeg ro til
å fordype meg i mine egne gjemmer. Tid for å kaste
eller klargjøre for salg det som ikke lenger er sammelbart for meg, men kanskje for andre.
Tid til å skrive om noe som noen andre kan tenkes å
ville lese ─ eller som jeg synes at de bør lese. Som
redaktør av Budstikka håper jeg at jeg ikke er den
eneste som kan tenke meg å skrive om sommeren.
Under ryddesjauer dukker det i blant opp noe jeg
"tenkte" å skrive om, kanskje begynte på en gang i
"urtiden".
For Budstikka nr. 3 har jeg noe stoff i reserve, men jeg
ønsker alltid å ha nettopp det. Greit når jeg senere på
høsten skal ha enda et nummer klart for utgivelse.

Per Erik

Leder: Trond Schumacher
Holmendammen Terrasse 22, 0773 OSLO
E-post: trond@schumacher.no
Nestleder: Øivind Rojahn Karlsen
Maries vei 12, 3650 Kongsberg
E-post: oivindrk@online.no
Sekretær: Arvid Løhre,
Lurudveien 28 K,
2020 SKEDSMOKORSET
E-post: arvid@online.no
Kasserer: Gunnar Melbøe
Betzy Kjeldsbergs vei 26 E, 0486 OSLO
E-post: gmelboee@online.no
Styremedlem: Olav Dyresen
Varamedlemmer:
Ole Jørgen Grann
Øyvind Midtlid

Sommerferie ?

Donasjonsauksjon
til inntekt for
Dr. Per Gelleins Minnefond
Redaktøren gir applausen på forskudd. Styret i NPS har
funnet det nødvendig at vi styrker minnefondet. Et av de
primære formålene med NPS og dette fondet er å bidra til
studier i og spredning av posthistorisk forskning. Alle medlemmer bør nå bidra, med auksjonsobjekter i første
omgang og gode bud på auksjonen 24. sept. Objektene
vil bli presentert på hjemmesiden og i Budstikka nr. 3.

BLI MED NPS TIL NORGES POSTMUSEUM, LØRDAG 11. JUNI 2016!
Norsk Posthistorisk Selskap legger opp til et interessant og lærerikt sommertreff på Norges Postmuseum,
Maihaugen, Lillehammer, lørdag 11. juni.
Museumsleder Helge Sognli (invitert medlem av NPS) og museumsbibliotekaren stiller opp en lørdag bare
for oss. Vi får orienteringer og spesialomvisninger.
I juni er det full sommersesong på Maihaugen, og mye å ta seg til og se på for øvrig. Det er derfor mange
gode grunner til å sette av dagen og ta turen til Lillehammer.
•
•
•
•
•
•
•

Arrangementet er for medlemmer av Norsk Posthistorisk Selskap.
Det er anledning til å ta med følge av 1 person. Selskapet betaler inngangsbilletten.
Det blir ikke organisert noen felles transport. Medlemmer som skal kjøre egen bil,
oppfordres til å ta med flere i bilen.
Oppmøte blir utenfor hovedinngangen, lørdag 11.6. kl. 12:00. Det passer med tog fra Oslo S kl. 09:34,
som er på Lillehammer kl. 11:46.
For at vi skal vite om lag hvor mange som kommer, vil vi be om påmelding til sekretæren. Det er ikke
bindende påmelding, men vi setter stor pris på at du også sier fra hvis det skulle dukke opp noe uforutsett.
Det er anledning til å kjøpe mat i kafeteriaen for egen regning på stedet utover ettermiddagen
Påmelding skal inneholde: Navn, og om du kommer alene eller med ledsager. I tillegg vil vi svært gjerne ha
oppgitt ditt mobiltelefon-nummer, så vi kan få gitt eventuelle beskjeder i tiden fram mot avreise.
Påmelding: Arvid Løhre, tlf. 997 09 422 – gjerne SMS – eller epost: arvid@online.no Helst innen 5. juni.
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Den 23. april var jeg
invitert til Maihaugen på
Lillehammer for å åpne
utstillingen «Kongelige
skatter – fra kong Olav Vs
frimerkesamling», utlånt
fra det kongelige hoff.
Det ærefulle oppdraget
ble gitt meg som følge
av mitt lederverv i Norsk
Posthistorisk Selskap.

Konklusjonen er at dette var en svært severdig utstilling for både
ski- og sommerglade nordmenn. Her er det bare å berømme
Maihaugen med en utstilling av beste merke spm utvilsomt vil
trekke mange besøkende. Men det beste av alt er kanskje at
allerede lørdag den 11. juni vil Selskapets glade gutter – med
ledsagere – få anledning til å besøke denne og andre utstillinger på
Maihaugen. Da vil vårt innbudte medlem i Selskapet - konservator
Helge Sognli (tidligere Lyn – spiller) og hans bibliotekarer på
Postmuseet stille som vertskap for de av dere som møter opp på
NPS sitt forsommer-treff denne dagen.

Lederens hjørne

«Vårtreffet» er nærmere annonsert annet sted i bladet. Vi vil også
få en omvisning på postbiblioteket og ny info om hvordan vi kan
bruke dette til å pleie hobbyen vår. Benytt anledningen og meld
dere på til denne unike opplevelsen i NPS’ historie.

Jeg benyttet selvfølgelig anledningen til å reklamere litt for
Kongenes hobby og hobbyenes konge ─ filatelien – overfor de 150
fremmøtte denne lørdagen. Utstillingen – som er en miniutstilling i
forhold til mange av de andre store utstillingene på Maihaugen - vil
være tilgjengelig for publikum over sommeren til oktober måned i
år. Utstillingen inneholder de samme objektene som ble vist på
Nordia på Lillestrøm i november 2014, men denne gang supplert
med den røde og graverte postkassen som ble benyttet av de
norske flyverne ved Little Norway leiren i Canada under 2.
verdenskrig, utlånt fra Postmuseet samme sted.
Andre verdenskrig var en dramatisk tid for den norske kongefamilien. Etter invitasjon fra den amerikanske presidenten, Franklin
D. Roosevelt, oppholdt kronprinsesse Märtha og hennes tre barn
seg i USA under krigsårene. Prins Harald var tre år da han kom til
USA. Her gjorde han og hans mor Märtha inntrykk på den
kongekjære befolkningen. Prins Harald ble æresfenrik i flyvåpenet. I
tillegg besøkte familien hvert år flyverne i treningsleiren Little
Norway. Kronprinsesse Märtha startet en innsamling til det norske
flyvåpenet under slagordet «Wings for Norway». I USA ble det også
utgitt veldedighetsmerker med den langhårete fem-åringen prins
Harald som motiv, hvor pengene av salget skulle gå til et allmennyttig formål. Er det noen av Budstikkas lesere som har sett disse
merkatene på brev fra Amerika på denne tiden, vil jeg være svært
takknemlig for informasjon om dette.
På Maihaugen er kun utstilt ubenyttede, postfriske helark av
veldedighetsmerkene, og det er ikke helt det samme for en
posthistoriker! Prins Harald ble under oppholdet i USA utnevnt til
maskot for flyverne ved Little Norway. Han rakk å fylle åtte år før
han kunne reise hjem til Norge.
Men Maihaugen nå i april hadde mer å by på enn et utvalg av Kong
Olav 5s frimerkesamling. I den nye og romslige utstillingshallen er
også etablert en fantastisk permanent utstilling om historien til de
olympiske leger, både sommer og vinter. Erik (en av mine sønner)
og jeg brukte en god time på å komme oss gjennom den flotte
utstillingen. Kan man lite om de olympiske lekers historie, er et
besøk her den raskeste måten å erverve kunnskap om lekene både i
antikken og i den moderne tid. Hitlers frustrasjon på tribunen ved å
ha blitt slått av norske fotballspillere som knep bronsemedaljen
under sommer-OL i 1936 er selvfølgelig med som en del av
utstillingen. Likeledes et knippe av gull-tunge medaljer som våre
olympiere har høstet opp gjennom tidene. Ikke bare gullmedaljen
til Håkon Brusveen fra Squaw Valley på 15 km i 1960 – han var jo fra
Vingrom rett utenfor Lillehammer -, men også mange av Bjørn
Dæhlies og Petter Northugs og andre norske olympia-vinneres
mange medaljer har fått plass i montrene.
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Når dette skrives er vårens frimerkeauksjoner på det nærmeste
over og mange posthistoriske objekter – ikke minst innen krigspost
og luftpost – har skiftet eiere. Lederen i Budstikka er neppe det
beste stedet å kommentere oppsiktsvekkende auksjonsresultater,
men jeg klarer selvfølgelig ikke å la være å føye noen kommentarer
til et av objektene jeg hadde sett meg ut på en av vårens
auksjoner– men som jeg ikke fikk – ettersom prisen ikke på noen
måte sto i forhold til kvaliteten og sjeldenheten på objektet. Eller
kanskje var det heller historien og skjebnen til barken "Fram" av
Sandefjord som var i Syd-Georgia for å laste guano fra en av de
nyetablerte guano-fabrikkene ved hvalstasjonene der nede i 1912,
som fikk prisen til å gå i været? Ikke egentlig et hvalfangstobjekt av
ypperste merke, men noe må det likevel ha vært som fikk et 10 øres
brevkort stemplet Kristiania 23. mars 1912 til kaptein Anton Stub
med poste restante adresse på Kanariøyene og derfra omadressert
til Syd-Georgia hvor det er ankomststemplet, et objekt med utrop
500 kr til å klubbes på 14 000 kroner (pluss pluss). Jeg har i mitt
stille sinn konkludert med at forklaringen til denne prissettingen
primært må ligge i historien til barken «Fram» og ikke i
posthistorien (befordringsveien) til brevkortet. Dette er en historie
dere kan lese mer om i professor Worm-Müller sitt verk (1923) om
«Norges sjøfartshistorie». Kort oppsummert havarerte barken, ført
av kaptein Anton Stub under et tilsvarende oppdrag tre år senere –
i januar 1915 – da «Fram» fullastet med guano strandet på atollene
ved Maldon Island og kaptein Stub og mannskapet på 12 mann
måtte livnære seg på den ubebodde øya i 4 måneder på beste
Robinson Crusoe manér før de ble plukket opp av sivilisasjonen.
Men dette sto det selvfølgelig ingenting om i beskrivelsen av
objektet i auksjonskatalogen. Vi sees – alle som kan – på
Maihaugen på Lillehammer den 11. juni!
Trond

2) Striletaggen – Nordhordland Filatelistklubb v/ Jan Martin
Myklebust, kr 3000,- til bokprosjektet: «Poststader og
poststempel frå Nordhordland».

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK
POSTHISTORISK SELSKAP lørdag 2. april 2016,
Kafé Asylet, Grønland 28, 0188 OSLO.

Oslo, 2.4.2016,
Trond Schumacher (sign.) / Ivar Sundsbø (sign.) /
Arvid Løhre(sign.)»
Vedtak: Rapporten fra Dr. Per Gelleins Minnefond 2016 ble tatt
til orientering.

SAKSLISTE:
1.Konstituering.
a. Godkjennelse av innkalling.
b. Valg av dirigent og sekretær.
c. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.
2. Styrets årsmelding.
3. Rapport fra Dr. Per Gelleins Minnefond.
4. Regnskap.
5. Fastsettelse av kontingent for 2017.
6. Budsjettforslag 2016.
7. Valg: Leder (1 år), 2 styremedlemmer (2 år),
2 varamedlemmer (1 år), revisor (1 år),
2 medlemmer av styret i Dr Per Gelleins minnefond
(i tillegg til leder av NPS) (1 år) og valgkomité.

4) Regnskap.
Regnskapet 2015 for NPS og Gelleins Minnefond var gjengitt
i Budstikka nr. 1/2016, og ble kort gjennomgått og
kommentert av kasserer Gunnar Melbøe. Revisor Inge
Johansen leste revisjonsberetningene. Han hadde funnet alt
i orden og anbefalte godkjenning.
Vedtak: Regnskapene godkjent uten merknader.
5) Fastsettelse av kontingent for 2017.
Styret foreslo ingen endring av kontingenten for 2017.
Vedtak: Kontingenten endres ikke og blir dermed kr 400 for
2017.

1) Konstituering.
a) Godkjennelse av innkalling.Møtet ble åpnet av leder
Trond Schumacher kl. 13:15. Det var 29 medlemmer med
stemmerett innskrevet i møteprotokollen. Innkalling med
saksliste var kunngjort i Budstikka nr. 1/2016 og på
Selskapets hjemmesider.
Vedtak: Innkallingen godkjent.
b) Valg av dirigent og sekretær.
Vedtak: Arne Thune-Larsen ble valgt til dirigent og Arvid
Løhre til sekretær.
c) Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.
Vedtak: Tore Haga og Bjørn Muggerud.

6) Budsjettforslag 2016.
Styrets forslag til budsjett, gjengitt i Budstikka nr. 1/2016,
ble gjennomgått av kasserer Gunnar Melbøe. Svein Arne
Hansen foreslo at det skulle settes av penger til kopiering
(skanning) av høyt premierte posthistoriske samlinger før de
ble solgt eller splittet opp. Deretter kunne de legges ut på
Selskapets hjemmesider. Ivar Sundsbø viste til arbeidet med
dette for ca. 15 år siden. Henning J. Mathiassen pekte på at
dette ikke medførte noen utgifter, kun medgått tid. Arvid
Løhre foreslo at Svein Arne Hansens forslag skulle
oversendes styret til videre behandling.
Wilfred Wasenden pekte på at renteinntektene kanskje var
budsjettert ca. 1.000 kr for høyt.
Vedtak: Budsjettforslaget for 2016 godkjent uten
endringer. Styret behandler forslag om kopiering av
posthistoriske samlinger, slik at de kan være tilgjengelig
på våre hjemmesider.

2) Styrets årsmelding.
Årsmeldingen var gjengitt i Budstikka nr. 1/2016, og ble
grundig
gjennomgått og kommentert av Trond Schumacher.
Vedtak: Årsmeldingen 2016 godkjent uten merknader.
3) Rapport fra Dr. Per Gelleins minnefond.
Rapporten for 2016 ble lest opp i sin helhet av Trond
Schumacher:

7) Valg.
Valgkomiteen besto av Per Kindem og Jan Kr. Isaksen. De
hadde levert en innstilling som var gjengitt i Budstikka
1/2016 Dirigenten ledet valget. Det forelå ingen forslag på
medlemmer av valgkomiteen. Per Kindem var ikke til stede,
men Jan Kr. Isaksen sa seg villig til gjenvalg. Arvid Løhre
forslo Arne Thune-Larsen som ny representant.

«I 2016 er fondets egenkapital på kr 118.762. Av dette er kr 100.000
grunnkapital som ikke kan røres. I 2005 fikk Norsk Posthistorisk
Selskap en anonym donasjon på kr 50.000, som Selskapets styre
valgte å legge til Fondet. På slutten av året 2013 mottok Fondet
donasjoner fra to medlemmer på til sammen kr 16.500. Dessuten
overførte Selskapets styre kr 10.000 til Fondet i 2015.
Renteinntektene i Norge på sikker plassert kapital forblir uendret
eller synkende. Takket være de nevnte tilskuddene har tildelingene
hittil vært på et tilnærmet normalt nivå. Selskapets styre vurderer
nå en ny inntektskilde til Fondet.
Årets søknadsfrist har vært kunngjort både på vår hjemmeside og i
Budstikka. Etter fristens utløp den 19. mars, forelå det to søknader
til behandling. Det ble søkt om til sammen kr 7.000. Begge
prosjektene er solide og godt begrunnet. I forbindelse med
årsmøtet i Norsk Posthistorisk Selskap, 2.4.2016, utdeles kr 4.000
fra Dr. Per Gelleins Minnefond til to prosjekter fordelt slik:

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble fulgt, og følgende ble
enstemmig valgt: Leder, 1 år: Trond Schumacher (gjenvalg)
Styremedlemmer, 2 år: Olav Dyresen (ny) og Arvid Løhre
(gjenvalg).
(Øivind Rojahn Karlsen og Gunnar Melbøe var ikke på valg.)
Varamedlemmer, 1 år: Ole Jørgen Grann og Øyvind Midtlid
(begge nye).Revisor, 1 år: Inge Johansen (gjenvalg)
Styret for Dr Per Gelleins minnefond:
Leder (formann) for NPS samt Ivar Sundsbø og Arvid Løhre
(begge gjenvalg).
Valgkomité: Arne Thune-Larsen (ny) og Jan Kr. Isaksen (gjenvalg).

1) Krigs- og Feltpostforeningen (KFF) v/ Bjørn Muggerud,
kr 1000,- til utgivelse av en bok av Knut Arveng med tittel:
«Postkort med norske militære motiver», med undertittel «Fra vikingtiden til Afghanistan».

Årsmøtet ble deretter hevet av dirigenten kl. 13:42.
Oslo, 2.4.2016 Arvid Løhre (sign), årsmøtets sekretær.
Tore Haga (sign.)
Bjørn Muggerud (sign.)

Donasjonsauksjon til inntekt for Dr. Per Gelleins Minnefond, se side 5.
Medlemstur til Norges Postmuseum lørdag 11. juni, se side 2
4

TYSK MARINESTEMPEL Av Wilfred Wasenden
For en del år siden kom jeg over nk. nr. 217 rettvendt stemplet
DEUTSCHE KRIEGSMARINE SCHIFFSPOST. Årstallet i datoen er noe
uklart, men etter analyse i mikroskop kommer jeg til at det er
datert 3/4 - 40. Nullen i 40 er noe amputert, men kan vanskelig
tolkes som noe annet. Om stempelet ikke var feilstilt, og datoen er
korrekt, er det noe som ikke rimer, da merket i så fall er annullert
før den tyske invasjonen. Riktignok har det versert historier om at
det skulle ha blitt stemplet post om bord på de tyske invasjonsfartøyene under overfarten fra Tyskland til Norge der norske
merker ble benyttet. Etter min oppfatning er dette lite trolig, selv
om datoen da ville stemme bra.
En annen historie forteller at et mindre tysk fartøy ble hardt
skadet, og til sist havarerte nær Horten. Om bord skulle det etter
sigende ha vært et stempel av den typen som er vist på illustrasjonen. Dette skulle så ha kommet på avveier og kunne da senere
ha blitt misbrukt. Selv om denne versjonen kanskje er mer sannsynlig, holder jeg også den for noe spekulativ.
En mulig forklaring kan være at frimerket ble påsatt en utgående
sending fra en marinesoldat og stemplet ombord på et tysk
krigsfartøy der datoen i stempelet kan ha vært feilstilt. Eller er det
rett og slett bare en forfalskning? Så vidt meg bekjent skal det
finnes noen flere liknende objekter der også stempelavtrykket er
litt utflytende.

Donasjonsauksjon
til inntekt for
Dr. Per Gelleins Minnefond
Gi ditt bidrag!
Styret har vedtatt at det skal holdes en
donasjonsauksjon i høst til inntekt for Dr. Per
Gelleins Minnefond. Som kjent er fondets
formål å støtte publikasjon av artikler og
skrifter som vedrører norsk posthistorie, eller til
spesielle forskningsformål innen norsk
posthistorie. Med den nåværende situasjonen
med lave renter er det behov for å forsterke
fondet på annen måte. Dette er tidligere gjort
både ved donasjon fra enkeltmedlemmer og
overføring fra Selskapet. Nå appellerer vi
imidlertid til alle Selskapets medlemmer om å gi
ett auksjonsobjekt som kan forsvare en
utropspris på minst 50 kroner.
Alle har vi vel liggende objekter som ikke passer
inn i egne samlinger, men som andre kan ha
interesse av. Vi ber derfor hvert enkelt medlem
om å sende inne et objekt, med en kort
beskrivelse, til vår adresse:

På et møte i posthistorisk selskap ble det etterlyst innlegg som
kunne være egnet til diskusjon. Kanskje dette innlegget kan anspore
til kommentarer fra andre som har gode kunnskaper om
utenlandske stempler brukt på norske frimerker under siste krig.
Det hadde vært fint å få fram en riktig/sannsynlig forklaring på
stempelet som kunne ledsage merket som jeg har montert sammen
med noen andre objekter fra krigens dager.

Norsk Posthistorisk Selskap, Postboks 4369
Nydalen, 0402 Oslo
Vi vil legge ut beskrivelse og bilde av objektene
på selskapets hjemmeside:
www.posthistorisk.no
og i ”Budstikka” nr. 3.
Selve auksjonen vil skje på Selskapets møte
24. september. Det er kun medlemmer av NPS
som kan by, enten skriftlig eller på
medlemsmøtet.
Styret håper at alle medlemmer vil bidra til
dette, og ønsker donasjonsobjektene så snart
som mulig, og senest 15. august i år.
Trond Schumacher, leder NPS

Det er god anledning til å diskutere i Budstikka og på medlemsmøter. Ta
kontakt med redaktør eller styret for spalteplass eller tid ...
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Portonotering for Postgiro.

Av Arvid Løhre

Postgirokontoret hadde en tjeneste fra 1943 omtalt
som «Portonotering», men som hadde lite til felles
med tjenesten Postverket ellers kunne tilby under
samme betegnelse.
Dette stod i Sirkulære nr. 34, 1947: «Fra 1. januar 1948
oppheves portonoteringstjenesten både for private og for
stats- og kommunale institusjoner. Unntatt er den
portonotering som foretas i postgirotjenesten.»
Portonotering var en tjeneste der kunden kunne levere inn
brevforsendelser, som postkontoret frankerte med vanlige
frimerker. På forhånd hadde kunden inngått en avtale med
poststedet, og for tjenesten måtte kunden betale portoen
samt en prosentvis avgift av portoen.
Bestemmelsen i postgirotjenesten hadde mer til felles med
en svarsendingsavtale enn en avtale om frankering.
Ordningen gjaldt portoen, det vil si gebyret, for postgiro
innbetaling. I postgiroreglementet fra starten i 1943, sto det
følgende i § 5.4: «Innbetalingskortets pålydende må betales
ved innleveringen. De frankeres med frimerker,
tjenestemerker eller frankeringsavtrykk, med mindre kortet
er påtrykt eller stemplet: ”Frankeres ikke. Portoen betales av
mottakeren.”»

Heller ikke dette var bra nok, for i 1948 ble det kunngjort en
endring i Sirkulære nr. 25, 1948, datert 17. august, med
referanse til nevnte påtrykk: «Da teksten i dette påtrykket i
enkelte tilfelle er blitt misforstått av publikum, vil påtrykket
bli endret til: ”Kortet går ufrankert. Kreditor betaler
portoen.” Retting til Reglement for postgirotjenesten vil bli
sendt ut.»
Første illustrasjonen er et komplett innbetalingskort, sendt
ut fra Telegrafstyret. Som porto har de brukt 15 øre
frimerkepåtrykk på brevkort-delen for framsending av hele
blanketten, såkalt privat helpost. Men dette har overhode
ikke noe med portonoteringen for innbetalingen å gjøre.
Dette påtrykket finnes på selve innbetalingskortet, og er av
1948-typen.

I senere utgaver av reglementet, ble dette tydeliggjort ved at
avtrykket ble gjengitt. Under illustrasjonen sto det: «Dette
påtrykket betyr at kontohaveren har særavtale med
Postgirokontoret om notering og avregning av portoen
månedsvis.»

Norsk Koreaforenings barnesykehus i Korea drev aktiv
innsamling fra 1950-tallet, og jeg tror denne blanketten har
vært heftet ved en gammel utgave av bladet «Det Beste».
Nederst til venstre har blanketten med nr 560 et påtrykk:
«P.N.», og det er vel ikke vanskelig å gjette hva det står for.
Den samme forkortelsen hadde blanketten fra
Telegrafstyret.
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I retting nr 60 til 1957-reglementet, omkring 1986, står det
følgende i Postreglementet kapitel XIII, § 9 om
portonotering:
«2. Innbetalingskortene skal likevel ikke frankeres dersom
det er påtrykt: ”Dette kortet går ufrankert”.
3. Har innbetalingskortet påtrykk som nevnt i punkt 2, betyr
det at kontohaveren har særskilt avtale med
Postgirokontoret om notering og avregning av portoen.
4. Dersom et innbetalingskort med påtrykt
portonoteringstekst må skrives om på grunn av at beløpet
er endret e l, se § 8 punkt 2, skal det ikke kreves opp porto.
På hoveddelen og i frimerkerubrikken på kvitteringsdelen
noteres med rødt: ”Portonotering”, og noteringen bekreftes
med signatur.»
Siste illustrasjon (nedenfor) viser et utvalg OCR
innbetalingskort, to med og to uten portonotering.
Blanketten fra Filatelitjenesten må være fra perioden 1.
april 1974 til 1. mars 1975, da portoen for innbetaling var 50
øre.
Sporene etter portonotering ser ut til å forsvinne stille og
rolig på 1990-tallet, da det kom nye håndbøker til erstatning
for Postreglementet, og sammenslåing Postgiro og
Postbanken i 1995.

Ordlyden som vist her ble beholdt uendret i mange år, med
noen endringer. De første OCR-kortene i 1968 kunne ha
følgende korte tekst: «Går ufrankert / Kreditor betaler
portoen». (Sirk. Nr 6, 1968.)
Da OCR-kortene kom, ser det ut til at frankeringen ble flyttet
over på kvitteringsdelen for disse. I følge Aune & Aune
(1997) er dette nevnt første gang i en rettelse til
Postreglementet i 1973, men de har observert det allerede i
mai 1970. Fra juni 1982 ble regelen at portoen skulle
avgjøres med frankeringsmidler på kvitteringsdelen. Men
hoveddelen hadde et påtrykk om hvorvidt kvitteringsdelen
skulle frankeres eller ikke.

Kilder: Postreglementer og reglementer for postgirotjenesten.
Postens Sirkulærer.
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Aune, Erling Johan og Kristian (1997) Norske innenrikske
portotakster & gebyrer 1877-1995. Norsk
Filatelistforbund og Filatelistisk Forlag AS, Oslo / Bergen.

PR. COUVERT

av Wilfred Wasenden

I løpet av de årene jeg registrerte
og katalogiserte norske forsendelser støtte jeg bare ved et par
anledninger på brev med
påtegningen Pr. Couvert.
I en dansk ordbok gis følgende
forklaring på begrepet:
«..per Couvert er et udtryk for,
at et brev sendes indeni et
andet, som ikke er beregnet på
adressaten»
(Maintz, 1987).
Slike brev har ingen postale
påtegninger siden de fulgte med i
en lukket samlekonvolutt eller
brevomslag som ble forhåndsbetalt eller satt i porto ved
ankomst. Hensikten med denne
formen for forsendelse kan ha
vært å spare porto. Det kunne
også være mer hensiktsmessig å
samle flere brev i en sending om
de skulle til ulike mottagere i et
område der de hadde en
«agent/ kommisjonær» som
kunne utlevere brevene til
adressatene.

og aksepterte ikke uten videre at vektgrensen på 1 lod skulle gjelde for slike sendinger
Portotaksten fra 1816 hadde derfor bestemmelser som satte visse begrensninger for
hva et enkelt brev kunne inneholde. Her heter det i § 2 og 3:

Et eksempel på et slikt brev er
vist til høyre (litt forstørret).

Brevet ble skrevet i Trondhjem
25. april 1829 og stilet til firmaet
M. Leigh & Co på Røraas. Papiret
som er brukt er meget tynt og
lett, og ved kontrollveiing i
skrivende stund overstiger det
ikke 3 g. Når brevet ble sendt, og
hvem som mottok
samlekonvolutten, må stå
ubesvart. En mulighet er at
avsender la inn flere tilsvarende
lette brev i en sending, alle
adressert til M. Leigh i håp om
spare porto?
Kanskje var det firmaet M. Leigh
& Co som tok seg av lokal
distribusjon av denne type
samlesendinger, om det da ikke
var firmaet Engzelius eller andre?
Etter portotakstene fra 1816, som
var gjeldende fram til de ble
justert i 1833, skulle det betales 8
sk. for et brev inntil 1 lod (ca. 15
gram) fra Trondhjem til Røraas.
Postverket kjente imidlertid til
den praksis som av og til forekom
ved at det ble lagt inn både et og
flere brev i samme forsendelse,

Med de begrensninger som ledd 3 i portotaksten introduserte ble det vanskelig å oppnå
portoreduksjon ved å legge flere brev i en sending, om da ikke innleggene var meget
lette.
Selv om det er få kjente brev med påtegningen pr. couvert, er det rimelig å anta at det
ble lagt inn brev i samlesendinger uten at disse ble merket med pr. couvert. Jeg kjenner
til adresserte brev som ikke har noen slik påtegning, men som har et innhold som tyder
på at de kan ha blitt formidlet på denne måten. Det er imidlertid vanskelig, for ikke å si
umulig, å fastslå om disse har fulgt med som del av en samlesending, eller om de er
brakt ut på annen måte. På grunn av de strenge portobestemmelsene er det sjelden å
finne brev som en med sikkerhet kan si er fremsendt pr. couvert.
Til sist skal det nevnes at pr. couvert brev også forekom i Danmark, men ble behandlet
etter et litt annerledes regelverk, alt godt beskrevet av posthistorikeren Ole Maintz.
(Maintz, 1987).

Kilder:
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Maintz, Ole (1987).
Grundbog i Analyse af Danske Præfilatelistiske
Breve, A/S Robert Bechsgaard, Forlag for filateli.
Portotaksten fra 1816.
Egen samling.

Øyvind Midtlid: Messefall i Ørskog kirke sendte Ivar Aasen i ”portofella”
Postale spor fra Ivar Aasen`s brev og dagbøker.

Redaktørens anmerkning: Brevet til venstre er grunnleggende for maksimalt utbytte av denne artikkelen.
Gå gjerne tilbake til det flere ganger...

Solnør den 19de Jan.1836.
Jeg blev ikke lidet bestyrtet, da jeg læste Deres sidste Brev, og
erfarede, at De havde maattet betale Postpenger for mit seneste
Dem tilsendte. Jeg vil med den rene og skjære Sandhed give Dem
Oplysning i denne Sag, forsaavidt som det staaer til mig. Hiint Brev
havde jeg nemlig skrevet just en Løverdagsaften (Dato erindres ikke
ret), da jeg den paafølgende Søndagsmorgen agtede at gaae til
Ørskougskirken og da levere Postaabneren Brevet med de
nødvendige Anmodninger om Forsendelsens Frihed. Først om
Morgenen fik jeg at vide, at der ikke var, som det efter Touren
skulde være, Præken paa den Dag. Dette gikk altsaa forbi. For dog
at faae Brevet afsted saa snart som mueligt, besluttede jeg derpaa
at sende det med Posten( Denne gaaer fra Tøsse vestefter hver
Tirsdags Aften) og saaledes denne Gang betale Postpengene. Jeg
skrev da et Overbrev i saadan Henseende, forseglede samme, og
skrev udenpaa ” Betalt”, da jeg netop havde det færdigt til
Avsenden. Det traf sig saaledes at Capitain Daae netop vilde reise
indefter til Ørskoug paa Tirsdag ( Postdagen ). Da han just var
færdig til Reisen, gikk jeg ned med Brevet og portoen for at
overlevere ham det til Indlæggen i lag med sine egne Breve paa
Postaabneriet hos Handelsmand Wencell ( ikke Kaurin ). Da jeg just
vilde nedlægge Postskillingene, siger D., at jeg kunde skrevet
Adressen til Postaabneren Deres Fader, og saaledes benyttet
Portofriheden. Jeg yttrer Tvivl om at Postaabneren er at formaae til
at tage imod det paa den Maade. Han siger, at hvis jeg nu strax vil
slaae et Omslag over og skrive paa, som anført, skal han snakke
med Postaabneren om dette (eller) bedre sagt formaae ham dertil. I
denne Hui og Hast (thi Reisen skyndte paa) ballede jeg strax en
Convolut paa og skrev, som De har seet, ja ændsede ikke engang
paa, at der Brevet under stod ”Betalt” (som nu burde udstryges);
førend jeg havde forseglet. Saaledes gikk Brevet fra mine Hænder
og jeg forstaaer ikke hvorledes det siden er gaaet til dermed. Det
angrede mig, at jeg ikke enten skrev nogle ord paa Convoluten til
deres Fader og udstrøg Ordet ”Betalt” eller og holdt Brevet tilbage.
Men det Øvrige er udenfor mig og kan ikke mig tilregnes. Det
Forefaldne har smertet mig meget; thi der kunde just syns at være
et Bedragerie fra min Side, og jeg seer ogsaa at Mistanken herom
existerer, og jeg maa henstille det til nærmere Erfaring, om den her
afgivne Forklaring kan befrie mig derfra.
Jeg har nu siden ikke vidst hvorledes jeg skulde faae et Brev til Dem;
thi paa saadan Maade forstaaer jeg mig ikke paa dette Postvæsen,
og mine Breve ville vistnok blive sjeldne i Fremtiden. Til al Lykke kom
nu i dag Lensmand Cappelen reisende, og vil strax tilbage igjen. Jeg
faaer da dette Brev til Leganger. Forresten ere disse Linier skrevne i
stor Hast, og Meget, som jeg vilde skrive, maa forbigaaes.
De anmodes om at underrette Deres Fader om hva jeg her har
skrevet; thi jeg har dog stor Lyst til at ansees for redeligsindet,
omendskjønt jeg er lidet kyndig i Postvæsenet. Mit Sindelag er ikke
saa, at jeg søger at undgaae Bortgivelsen af enten 8 eller 10 sk,
naar jeg derhos skulde sættes i et fordeelagtigt Lys.

I.A. Aasen.
Til S. Aarflot

Brevets utskrift: Til/ Sivert R Aarflot /a / Egseth. Postp. Fra /
Leganger til Egseth / betalt
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”og da levere Postaabneren Brevet med de
nødvendige Anmodninger om Forsendelsens Frihed”.

"Først om Morgenen fik jeg at vide, at der ikke var,
som det efter Touren skulde være, Præken paa den
Dag. Dette gikk altsaa forbi.”
Ivar Aasen var huslærer hos kaptein Ludvig Daae på
Solnør i Skodje i perioden 1835-1842. Brevet som
omtales ,( og andre brev og dagboknotater fra samme
periode) gir nye opplysninger om forhold i bipostruten
Aalesund-Ørskoug (Postskyssen foregikk med
robåt). og om poståpneriet på Ørskoug. Videre er
brevene/ notatene av interesse hva angår portofrihet
og ”leilighetsbefordring” av brev i postrutene. Det er
kaptein Daae som bringer brevet til poståpneren på
Ørskog, men som glemte å presisere (hva han hadde
lovet), det særegne med utskriften på Aasen’s brev.
Dette skapte forvirring, og endte med at adressaten
måtte betale porto. Tilbake på Solnør satt Ivar Aasen,
bokstavelig talt med ”skjegget i postkassa”.

Bipostruten Aalesund-Ørskoug.
”Postveien gaaer paa en Broe over Sundet af
Storfjorden”
I sitt første brev fra Solnør til Sivert R. Aarflot datert
5.12.35 beskriver Aasen Solnør på denne måten; og
sier allerede her noe om at utbyggingen av
postveien(bipostruten Aalesund-Ørskoug.) vestover
mot Ålesund hadde passert Solnør:
” Solnør ligger omtrent som Egseth,ved en Vig. Denne
Vig eller Bugt er ved en liden Canal (Dragsund)
forbundet med Skougefjord. Postveien gaaer paa en
Broe over Sundet af Storfjorden, omgivet paa de tre
Sider af tyk Fureskov; Søen er saa paa vestre Side.
Paa nøre Side av Husene nedflyder en noget stor Elv,
hvori et stort Saugbrug drives. Veien fra Aalesund til
Ørskoug gaar her forbi indefter over en Strand, der
ligner Egseth- Stranden. Herfra til Ørskoug Kirke er
noget over en halv Miil. Jeg var der Søndagen den
8de Nov. og saa den vakkre Kirke og hørte Kaurin.”

”Det traf sig saaledes at Capitain Daae netop vilde reise indefter til Ørskoug paa Tirsdag ( Postdagen)”.
I 1862 er Henrik Ibsen på ”samlerferd” på Sunnmøre,
og oppholder seg på Solnør i tidsrommet 18-27 Juli
samme år. Denne akvarellen, malt av Henrik Ibsen,
viser med stor sannsynlighet området ved
Abelsetneset på strekningen mellom Sjøholt og
Solnør. Følgende beskrivelse av denne "veien" står å
lese i en artikkel fra Ibsens hånd, gjengitt i "Illustrert
Nyhedsblad" datert 26. oktober,1862.

I dette området ,ved Abelsetneset, må vi tro kaptein Daae kom reisende
med brevet fra Ivar Aasen en januardag i 1836. Akvarellen til Ibsen viser
området som med stor sannsynlighet var ilandføringsstedet for posten;
”sjøveis” befordring mellom poststasjonene Abelseth i Ørskoug og Emblem
i bipostruten. Aalesund- Ørskoug.

” Postveien fra Ålesund til Christiania går de
første 2-3 Miil langsmed Storfjordens nordlige
strand, og er ialfald på strækningen fra Solnør til
Søholt ubeskrivelig deilig. Den jevnt heldende lid
har her skråning mod syd ned til fjorden, og er
lige til øverst oppe klædt med furru og den
frodigste løvskov. Alt imellem, snart ovenfor,
snart nedenfor veien, ligger venlige gårder halvt
gjæmte mellom trægrupperne; den blå vandflate
glitrer gjennem løvet, og fra og til åbner sig en
udsigt med de romsdalske tagger og tinder
længst borte”

Postbefordring fra sjø til land.
Abelseth i Ørskoug.

Patent datert Borgensunds postkontor
4. Februar 1822 bekrefter sjøtransport i
bipostruten Aalesund- Ørskoug mellom
poststasjonene Abelseth i Ørskoug og
Emblem. ”Veistykket” fra Ørskog til
Abelset var det første som ble
ferdigstilt i bestrebelsene på landveis
befordring av posten mellom Ørskoug
og Borgensund.

”Denne gaaer fra Tøsse vestefter hver Tirsdags Aften”

Sommeren 1832 er veien fra Ørskog til Tøsse ferdig, og ytterligere en del av befordringen av biposten kan gå over land.
(Patent datert Aalesunds Postkontor 9. juni 1832.)

10

Etter 5 års tjeneste som
”postkarl”ventet fripass fra
utskrivelse til militærtjeneste, men
først måtte bestemmelsene i postanordningen av 4.8.1758
oppfylles:”dog maa han ikke forlade
denne sin tjeneste som postkarl,
forinden en anden er udnævnt i hans
sted, og han har erholdet ovenmeldte
afsked” Følgende er notert som
etterskrift på patent datert
9.6.1832:”

Dermed er Ole Martinius en fri mann, alt etter kontraktens oppfyllelse. Det er
hans bror Thore G. Larsen Rødningsness som overtar postbefordringen I
bipostruten fra Tøsse sommeren 1837, og kanskje er det han som tar med Ivar
Aasen på postskyssen til Ålesund et år senere!
Stadig økende postmengde var hovedgrunnen til at posten
ble forsøkt lagt fra sjø til land utover på 1800- tallet. I
bipostruten Aalesund-Ørskoug settes det i gang
veiutbygging fra Ørskoug vestover mot Tøsse i 1810. Den
første og eneste poststasjon på denne strekningen var
Abelseth som senest var i virksomhet fra Januar 1822. (Se
”patent” datert 7.1.1822.) Fra denne dato var det nå
befordring over land mellom Abelseth og poståpneriet på
Ørskog prestegård. Nyttårsaften 1799 skriver poståpner
Wind i Borgensund til Romsdals amt om dårlige forhold hva
angikk både kostnader og slitasje på de postførende, og
peker på hvor mye bedre det ville bli ”naar en ordentlig
Postvej mellem Borgensund og Ørschoug blev anlagt” På
amtmannsnivå ble spørsmålet om sammenhengende vei
mellom Sjøholt (Ørskog) og ladestedet Ålesund fremmet i
1817, og det er første trinn i denne plan som nå
virkeliggjøres; med poststasjoner på Abelseth og Tøsse. Fra
Borgensund østover mot Ørskog er en tilsvarende
veiutbygging i gang på samme tid. Tilbake til Aasens
beskrivelse av Solnør i brev til Sivert R. Aarflot datert
5.12.35 : ” Solnør ligger omtrent som Egseth, ved en Vig.
Denne Vig eller Bugt er ved en liden Canal (Dragsund)
forbundet med Skougefjord. Postveien gaaer paa en Broe
over Sundet”. Denne opplysningen sier noe om at
veibyggingen var kommet godt forbi Solnør en gang mot
slutten av året 1835, og at stadig nye veistykker var under
opparbeidelse for postbefordring vestover mot Ålesund.
Ubekreftede opplysninger hevder at posten mellom Ørskog
og Ålesund uhindret kunne befordres over land med hest
og kjerre fra 1838. Dette er i hovedsak basert på det faktum
at broen over Nørvesundet står ferdig på denne tid. Disse
opplysningene bekreftes ytterligere I et tillegg i Aasens
dagbøker fra 1838 der følgende står å lese: ”Juli,17.
Foretaget en Reise til Stoksund, med Postskydsen
ankommen til Aalesund ved Kl.3 om Morgonen(d.18).
Derfra Kl.12, til Brandal Kl.imod 3, til Botnen Kl.6, Stoksund
Kl. 9 til 10 om Aftenen.

Da Ole Martinius Rødningsness har
uttjent sin Posttjeneste, og i hans
Sted er indtreæd Thore G. Larsen
Rødningsness, saa er det at han
herved meddeles Afsked af
Posttjenesten, hvori han i sin
Tjeneste har vist et forhold, hvorpaa
intet fra Postvæsenets Side, har
været at udsette. Aalesund
Postcontoir d.24 Junii 1837,
Thonning.

Her har Aasen vært på tur med ”postskyssen” i ikke mindre
enn to bipostruter på sunnmøre sommeren 1838; noe
ureglementert når vi ser hva som står i instruksen om
postbefordring: ”at der under Postens befordring ikke gives
uvedkommende Personer Plads paa
befordringsredskaberne, og at der heller ikke befordres
breve, pakker, varer eller andet udenfor Posten”; og i
kap.9, i overensstemmelse medPost-Anordningen av 4
August 1758,nedfeldt i Patent(instruks) for postkarle ved
Poststationerne:”Under Postens Befordring maa
ingenlunde nogen anden end den Skydsende Postkarl Sidde
paa Kjærren; ei heller maa løse Breve eller Sager, som ere
udenfor Posten, befordres med samme, alt under Ansvar og
Straf efter Anordningerne, saafremt Overtrædelse finder
Sted” Instruks eller ikke; Aasen var på tur med postskyssen
i bipostruten mellom Ørskog og Ålesund sommeren 1838,
og var uvitende om at hans notater langt på vei skulle
bekrefte påstanden om uhindret postbefordring over land
med hest og kjerre mellom Ørskog og Ålesund i
bipostruten! Han reiste videre med båtskyss til Brandal i
bipostruten Ålesund-Volden; over Hareidlandet med hest
og kjerre til Stoksund i indre Herøy. Nå var han i nærheten
av poståpneren på Leganger, og jeg tenker denne
glimrende leilighet hva skyssen angikk også kunne være
beleilig for hans eventuelle brev som skulle
videreforsendes til Egseth i Volden! (”og saaledes denne
Gang betale Postpengene” . Postp. Fra / Leganger til
Egseth / betalt ) Noe annerledes var det i 1841, da Aasen
foretok sin første reise til Bergen med ”D/SNordcap.” Båten
var satt i rute (postrute) mellom Kristiansand og Trondhjem
hver tredje uke fra våren samme år. Tidlig onsdag morgen
11.August 1841reiser Aasen fra Bergen tilbake til Ålesund
med dampskipet, og det står at han gikk landeveien med
”Sine egne Fødder til Skyds,” fra Ålesund til Solnør på 71/2
time. Tiden for å kunne påregne ”fripass” med postskyssen
var nok forbi!
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Ørskoug
” paa Postaabneriet hos Handelsmand Wencell. ( ikke
Kaurin )”
Denne formuleringen i brevet til Ivar Aasen i Januar 1836
skapte forvirring da det har vært en vanlig oppfatning at
poståpneriet på Ørskoug hadde sitt tilholdssted på
prestegården, som det også hadde, i alle fall frem til 1829.
Vi må tilbake til opprettelsen av hovedpostruten BergenTrondhjem i 1785,( den Trondhjemske postvei), og til den fra
samme dato godkjente ukentlige bipost mellom Borgensund
og Ørskog, for å se en sammenheng her. Ørskog fremstår nå
som det mest sentrale poståpnersted på Sunnmøre med
postutveksling i hoved og bipostruter. Poståpneriet var
lokalisert på prestegården, der embedsmenn og prester
trolig hadde fungert som ulønnede posttjenestemenn fra
1774 og frem til 1829. ( I 1774 var poståpneren i Surnadal,
Ørskog og Borgensund ulønnet. Her må det ha vært
embedsmenn som fungerte. Med rett til potofrihet også for
sine privatbrev i underveisruten.(Schou s.123.) I året 1829
kommer Kaurin som prest til Ørskog, og Laurits Wensell
overtar som lønnet poståpner fra samme tid. Dermed er
presteskapets((embedsmennenes) tjenester som poståpnere
i Ørskog avsluttet; men ikke postaktiviteten på
prestegården. Postutvekslingen i hoved og bipostruten var
trolig fremdeles tilknyttet prestegården; kanskje
poståpneriet også offisielt. Et annet moment som bygger opp
om denne tilhørigheten er departementets anmodning til
amtet om å flytte poståpneriet fra prestegården i året 1851;
med den klare hensikt å oppnå hurtigere befordring mellom
Bergen og Molde i hovedruten. Alt ble imidlertid som før, og
poståpneriet på Ørskog ble nok ikke offisielt flyttet fra
prestegården før på midten av 1850-tallet. Det er likevel mye
som tyder på at Wensell utførte sin poståpnergjerning
hjemme i handelshuset,(offisielt eller ikke); kanskje allerede
fra 1829. Som lønnet poståpner måtte han trolig drive et ”
vekselbruk” mellom handelshuset og prestegården i hele sin
offisielle poståpnergjerning. (Denne gikk ut i 1851) Følgende
formulering i brevet fra Aasen synes å bekrefte dette: Da han
just var færdig til Reisen, gikk jeg ned med Brevet og
portoen for at overlevere ham det til Indlæggen i lag med
sine egne Breve paa Postaabneriet hos Handelsmand
Wencell ( ikke Kaurin) Videre er det I et tilsvar fra Sivert
Aarflot til Ivar Aasen gitt opplysninger om at han i et brev til
sokneprest Kaurin i Ørskog,(som også er poståpner) har gitt
han,( les poståpneren i Ørskog) anledning til å benytte seg
av; ”den Voldens Postaabner tilstaaede Portofrihed;” mot
selv å få benytte samme rett. Ivar Aasen kan henvende seg
til han med sine brev! (Poståpner Aarflot i Volda hadde vel
ikke fått med seg at det hadde vært poståpnerskifte på
Ørskog i 1829. Han trodde nok alt var som før, noe som må
tilskrives den historiske poståpnertradisjon som var knyttet
til prestegården på Ørskog. ”Anmodningen” om portofrihet
fra Aarflot har nok så videre blitt overlevert fra Kaurin til
poståpner Wensell, og Ivar Aasen kunne trygt levere sine
brev på poståpneriet hos handelsmann Wensell, ikke Kaurin,
velsignet med ”den Voldens Postaabner tilstaaede
Portofrihed” Denne portofrihet var ellers svært begrenset,
og det var derfor avgjørende for Aasen å få levert sine brev
til poståpneren som kjente til hans ”portoavtale,” ; ”for at
levere Postaabneren det med Adresse til Voldens
Postaabnerie”

Sivert Aarflot uttrykker dette på sin måte ved opprettelsen
av poståpneriet i Volda i 1805, ” tillige paalagt
Postaabneriet for Voldens Præstegjeld, da jeg beboede et
bekvemt Sted, ogsaa uden Løn, kun frihed for egne Breve
til nærmeste Postcontor Borgensund, som, naar nogen
havdes, kun sparede 8 Shill, for hvert mit brev.”
Et annet moment i saken er et krav som Wensell retter til
Major Aleksander Lind’s dødsbo allerede mot slutten av
året 1831. Kravet omhandlet varer og utlagt porto, og
bekrefter også antagelsene om at Wensell utførte det
meste av sin poståpnervirksomhet i sitt handelshus. Det
er videre også en bekreftelse på ”portokonto”; noe som
var vanlig for embedsmenn av ”høy rang.” Major Lind
hadde tydeligvis en slik konto på poståpneriet hos
handelsmann Wensell. Følgende krav fremkommer i
skiftet: 30/8; Porto +1PL Rom( ¼ l) 21sk. 5/10; Porto +1Td
salt, 1Spd.1ort og 23sk. 30/10; Postpapir, 4sk og 10/11;
Porto for 4 breve, 2ort 4sk. Endelig er Laurits Wensell’s
underskrift på timeseddelen fra 1835 en god
dokumentasjon på at han nok også måtte gjøre tjeneste
ved postutvekslingen på prestegården ved postens
ankomst og avgang i hoved og bipostrute. ( Se illustr.)

Timeseddel fra 1835 attestert av poståpner Laurits Wensell i
forbindelse med postutvekslingen i bipostruten AalesundØrskoug. Denne underskriften bekrefter Wensell’s stilling som
poståpner ved Ørskog poståpneri. Postutvekslingen i hoved og
bipostruten var trolig fremdeles på prestegården.

Det er dokumentert postal aktivitet tilbake til 1774 på Ørskog
prestegård, kanskje også før den tid. Ved hovedpostruten`s
opprettelse mellom Bergen og Trondheim i 1885, blir det fra
samme tid opprettet en bipostrute mellom Borgensund
(Ålesund) og Ørskog. Som følge av disse begivenhetene blir
Ørskog poståpneri nå det mest sentrale poståpnersted på
sunnmøre, og er lokalisert på prestegården frem til 1829. Det er
grunn til å tro at postutvekslingen i postrutene fortsatte fra
prestegården frem til hovedpostrutens opphør i 1868.
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Dette brevet fra 1845 kan tjene
som opplysning i saken om hvordan
postforholdene ved Ørskog poståpneri var på denne tid. Brevet er
gjort i ordning av sokneprest
Krabbe, som påførte de nødvendige
opplysninger om forsendelsens
frihet.(Kongelig Tjeneste med
Attest) Brevet blir nå trolig liggende
på prestegården til poståpner
Wensell kommer for å gjøre posten
klar til avgang med biposten til
Ålesund.

Wensells karteringspåskrift;
”Ørskoug 11/1”

” siger Daae., at jeg kunde skrevet Adressen til
Postaabneren Deres Fader, og saaledes benyttet
Portofriheden.”
Kaptein Daae var nok mer ” kyndig i Postvæsenet” enn hva
Aasen gir uttrykk for å være. Med sin militære bakgrunn
hadde han nok god kjennskap til hvilke muligheter som kunne
komme til anvendelse m.h.t.portofriheten.
Kaptein Daae knyttes til posthistorien ved postutvekslingen på
Solnør gård i forbindelse med opprettelsen av bipostruten
Solnør- Ous-( Vatne Postaabneri) (Kgl. res.datert 17.9.1869.)
Solnør blir nå ”postuttagersted” i bipostruten AalesundØrskoug med kaptein Ludvg Daae som postuttaker. Postbærer
Peter Endresen Sundsbak befordrer posten i ruten mellom
Solnør og Ous i Vatne som betegnes som en ”Ugentlig bipost
med gaaende bud.” Postutvekslingen på Solnør gård var i
virksomhet i ca. 10 år, da den ble flyttet til Flaate i Skodje, og
benevnes videre bipostruten Flaate-Vatne. Denne
forandringen kan trolig settes i sammenheng med kaptein
Ludvig Daae’s bortgang i 1879.

Bipostruten Aalesund-Volden.
”Jeg faaer da dette Brev til Leganger”.
”Til Gaarden Leganger i Røvde Skibrede maatte Voldens og
Vandelvens Poster følges ad og der adskilles. Jeg foretrækker
Leganger for Kjeldsund, da dette Sted ligger en god
Fierdingsvej nærmere Søvsejde og altsaa deskortere for
Vandelvs Posten. Ogsaa ligger Laganger Gaard i en vei
bebygget liden Bygd, hvor det vilde være beqvemmere end i
Kjeldsund at faae Postbonde og Postkarle, ligesom Leganger
og beboes af den paalidelige og nøyaktige Lensmand Ole
Leganger, som vil være meget vel skikket til Postaabner”

Fra brevets innskrift; ”Ørskoug.” Dette
er sokneprest Krabbes håndskrift, som
heldigvis er tydelig forskjellig fra
Wensells karteringspåskrift.

å flytte posten fra Botnen til Leganger i 1818. Slik var det vel
også i 1836 da lensmann Cappelen hadde ”leilighet” til å ta
med brevet til Ivar Aasen fra Solnør til Leganger; for der å
levere det som betalt brev for videre postgang til Egseth i
Volden. Det var ikke noe uvanlig å ”leilighetsbefordre” brev
på denne tiden; det som er uvanlig og posthistorisk
interessant, er at brevets innhold og utskrift dokumenterer
en kombinasjonsbefordring av leilighet og betalt
underveispost i bipostruten. (Postp. Fra / Leganger til
Egseth / betalt.) Bipostruten vi her viser til er forbindelsen
mellom Aalesund og Volden, oppr. ved Kgl. res.9.3 1804;
bekreftet ved ”Placat” utstedt i Kjøbenhavn 24.3. 1804; i
virksomhet fra 7.5.1805.
”At det saa snart som mulig skal anlegges en Post mellom
Nordre- og Søndre- Sundmøer paa de vilkaar og
Bestemmelser som av Generalpostamtet er foreslaaet fra
7.5.1805, og den passerer 1 Gang ukentlig frem og tilbake
mellem Borgensund og Woldens prestegjeld”.
Om portoutmåling i denne biposten heter det:
Dog blev denne Porto beregnet efter to forskjellige skalaer!:
”Paa de postruter hvor slige underveisbreve udgjør det
ringere antal og ikke medfører nogen forøget udgift for
Postkassen”, betales der en noget lavere porto end den
almindelige. Derimot i postruten Borgundsund-Egset, ” hvor
slike breve udgjør den største del af posten og saaledes
foranlediger de til postens befordring medgaaende udgifter”,
betales der efter den almindelige skala. (Placat datert 6.6,1812.)
Så gikk da brevet endelig fra Leganger til Egseth i Volden, og
det er bare å håpe at Ivar Aasen fikk ” syndenes forlatelse”

Dette skriver postmester Tonning i Borgensund i et forslag om
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Kildehenvisninger : Se boks på side 14

Blankett 152

av Erling Johan Aune.

Med henvisning til Budstikka nr. 4/2015, tenkte jeg å skrive
litt om blankett 152. Fra 1. juli 1895 ble det innført en
ordning for pakker sendt til steder uten tollstasjon. Pakkene
ble fortollet av postverket, og deretter sendt til
bestemmelsespoststedet. Pakkene ble påsatt blankett nr. 7,
påført de utgifter som posten hadde lagt ut. I figur 1 er det
vist en blankett 7 brukt i 1936.

Blankett 152 ble fra 1. januar 1925 erstattet av
Tollpostanvisning, blankett 222. Frimerker for eventuell
porto som hvilte på forsendelsen ble satt på blankett 222
og datostemplet. Fra 1. juli 1930 skulle også tollklareringsgebyret avgjøres med frimerker som ble satt på blankett
222.
En blankett 222 brukt etter 1. juli 1930 er vist i figur 2
(forsiden) og 3 (baksiden med angivelse av hva som må
betales for å få utlevert pakken.).

Fig. 2

Fig. 1

Deretter ble pakken sendt videre til bestemmelsesstedet,
sammen med følgedokumenter og tollregning. Disse følgedokumentene ble lagt i blankett 152. Fullt navn på blankett
152 i henhold til blankettlisten var «Konvolutt til papirer for
toldbehandlede pakker fra utlandet», men den ble benevnt
tollkonvolutten. Pakken ble utlevert på vanlig måte, når alle
avgifter var betalt av mottaker. Det innbetalte beløpet ble
sendt som postsak til det postkontor som hadde utført tollklareringen. Ved utlevering av pakken ble det oppkrevd et
tollklareringsgebyr på 10 øre, samt de utgifter som postverket
hadde lagt ut. For eventuell porto som hvilte på forsendelsen
ble det satt portomerker på blankett 152. For de to blankett
152 som er vist i Budstikka nr. 4/2015 er det utestående
porto som er avgjort med portomerker. Selve
fortollingsavgiften ble betalt kontant.

Kilder til Øyvind Midtlids artikkel på sidene 9-13:
Maurits Aarflot : Sivert Aarflot og hans samtid.
Aarflots Prenteverks Forlag, Volda, 1951.
Aasen-tunet: Diverse digitale publikasjoner.
Reidar Djupedal: Ivar Aasen, Brev og Dagbøker.
Det Norske Samlaget,1958.
Ottar Grepstad: Historia om Ivar Aasen.
Samlaget,2013.
Oskar Kristiansen: Samfærdsel i Norge, 1814-1830. Oslo, 1926.
Einar Landmark: Vendepunktet.
Selja Forlag as, 2012.
Ingemar Nordstrand: Postvegen Bergen-Trondheim.:
Det Norske Samlaget, 1996.
Ole Øystein Nybø: Diverse artikler om posten i Ørskog.
Oddbjørn Salte: Budstikka nr.1, 2015 s.22.
NPS
Ragnar Standal: Vegar før vegar var, bind 2.
Egset Trykk A/S, Volda, 1996.
Øyvind Midtlid: Egne studier og samlinger.

Det kom en e-post til Budstikka :
God dag.
Jeg fant din kontaktinformasjon på posthistorisk.no og lurte på om du
kunne hjelpe meg med noe.
Jeg har disse gamle skiltene hengende i en garasje som fulgte med
huset jeg kjøpte for noen år siden og jeg lurte på om det var noe måte
å anslå hvor gamle de er?
Det jeg kunne finne på deres hjemmeside var at logoen kom i 1935 og
ble nyttet i 50 år, er det noe måte å finne ut mer på?

Noen passasjer fra brevet som innleder artikkelen, er brukt som
bindeledd i teksten.

Les mer om dette på side 23
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BANKOFORSENDELSER MED PROBLEMER.

Av Wilfred Wasenden.

Det har til alle tider vært visse farer forbundet med å sende penger og verdisaker i brev og pakker formidlet via posten. I flere
tankevekkende artikler i Budstikka har Egil H. Thomassen gitt oss innblikk i tragiske hendelser fra eldre tider der postbudene har
blitt ranet og verdier kommet på avveier. Også i moderne tid har forsendelse av verdisaker skapt utfordringer for postverket.
Regelverket for formidling av penger og andre
verdisaker med posten har opp gjennom tidene
blitt revidert en rekke ganger. Postverket påla
seg selv strenge rutiner for kartering og fremsending av verdipost, og strenge krav ble stilt til
emballering og forsegling av bankoforsendelser. Papiret i bankokonvoluttene og
verdipakker skulle være ekstra sterkt og større
pakker skulle i tillegg omsnøres med sterke
snorer etter nøye beskrevet anvisning. Antall
lakksegl som skulle brukes for å gi en
tilfredsstillende forsegling var fortløpende
under revisjon fra slutten på 1700-tallet og
fram til lakksegl ble avløst av forseglingstape
for sikker lukking av verdibrev. Også regler for
hvor stor avstanden mellom påsatte frimerker
skulle være ble justert etter hvert som det ble
klart at de mest oppfinnsomme lagde en slisse i
underkant av en enhet med flere
sammenhengende frimerker, fisket ut verdier
og limte igjen såret som da ofte ble skjult av
overlappende frimerker. Også lange
understrekninger ble forbudt slik at det heller
ikke på slike kunne lages et «usynlig riss» som
innholdet kunne lirkes ut av.
Til tross for strenge regler ble det stadig syndet
mot reglementet. Spesielt var det mangelfull
emballering og forsegling som skapte
problemer. En gjennomgang av sirkulærer
sendt ut fra sentralt hold i postverket til de
mange postmesterne gir et godt innblikk i
problemet. Den postansvarlige som mottok
. bankobrev som ikke var forskriftsmessig
emballert eller forseglet til forsendelse kunne
1
bli gjort ansvarlig om noe ble borte . Der
postbetjenten oppdaget mangler med
sendingen kunne vedkommende pålegge innleverer å besørge utbedring, eller også nekte å
motta bankobrevet til forsendelse. Imidlertid
viser et stort antall bankobrev med mangler at
kontrollen ikke alltid var på topp.

Illustrasjonen ovenfor kan tjene som et eksempel på en skadet bankoforsendelse som
ikke var forseglet etter forskriftene, men som ble tatt godt vare på ved ankomst.
Brevet ble sendt fra Tronstads Bruk 12/7-1928 ilagt 12 kroner og adressert til Oslo.
Porto ble etter satsene betalt med 60 øre og påsatt verdietikett samt et lakksegl fra
poststedet i tillegg til innleverer sitt segl. Ved ankomst ble det konstatert at det var i et
rift i konvolutten, og at sendingen ikke var forseglet etter reglementet. Bankoavdelingen
ved Oslo Postkontor utbedret derfor sendingen med tre av sine segl, og anførte at
innholdet var ukjent.
Som et lite forsvar for behandlingen ved Trondstad Bruk skal det nevnes at det hersket
til dels stor tvil om hvor mange lakksegl som skulle til for å oppnå forsvarlig forsegling.
Så tidlig som 13. mars 1872 gikk det ut en skrivelse fra Departementet til samtlige
postmestere og postekspeditører der det heter:
”Departementet har paa Foranledning tilkjendegivet en Postmester, at man vil finde det
forsvarligt, at Postfunctionærerne eftergive Fordringen om Anbringelse af fem Segl paa
Værdibreve, naar Værdiindholdet er ubetydeligt og derhos skjønnes, at det vil være
betrygget ved et eller tre Segl”
Det sies imidlertid ikke noe om hvor grensen skulle settes for ubetydelig verdiinnhold.
Ved innføringen av spesielle konvolutter i 1873, av den typen som er anvendt her, ble
det bare fordret 2 segl. At Bankoavdelingen i Oslo var av den oppfatning at sendingen
var ureglementert forseglet kan tyde på at regelverket ble oppfattet noe ulikt. Vi får
håpe at mottager fikk sine 12 kroner uregelmessighetene og riften i konvolutten tiltross.

En annen forsendelse av bankobrev, som utgikk fra Tromsø 11/8-1915 til Sætermoen, fikk en mer ublid skjebne. Sendingen besto av 5
enheter som ble mottatt 13/8. Imidlertid viste det seg at forsendelsen med løpenummer 1 var splittet opp, og av innholdet var 3000 kr.
borte. Dette ble rapportert tilbake til Tromsø Postkontor som kvitteringsdelen av ”værdikartet” viser. Til tross for at postverket gjorde sitt
ytterste for å hindre at verdier de hadde i sin varetekt skulle komme på avveier, hendte det at sendinger ble utsatt for kriminelle handlinger.
Slike forbrytelser ble behandlet av postverket og politimyndighetene men det kunne være både vanskelig og tidkrevende å finne synderen.

Kilder.
Diverse
sirkulærer
og objekter
fra egen
samling.
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Dykk i arkivet – Ny Postordning 1735.

Presentert av Oddbjørn Salte

Kilde: Rigsarkivet i København
Kampen for en bedre og mer effektiv postgang hadde pågått i flere år. Postmengden økte, problemene med forsinket og sen
postgang fortsatte, og det var åpenbart at noe måtte gjøres for å få til en bedre regularitet. Våren 1735 ble det be-sluttet at
det skulle gå post to ganger i uka. Dette medførte til dels heftige motforestillinger og protester fra så vel post-mestre, som
amtmenn og fogder rundt om i landet. Det var ikke så liketil å utvide postgangen under de rådende omsten-digheter med
nærmest ufremkommelige veier store deler av året. Resultatet ble at postgangen mellom Kjøbenhavn og Christiania ble utvidet
til to ganger i uka, mens de øvrige rutene fortsatte med postgang en gang i uka. Søren Madsen Borthuus var Postmester og
Postinspektør ved det norske Postkontor i København i tiden 1716-1745. Borthuus var en høyt betrodd posttjenestemann som
skulle påse at postgangen til og fra Norge foregikk på en forsvarlig og god måte.
Utviklingen i samfunnet, kommunikasjon og handel, førte til et
krav om hyppigere og hurtigere postgang. Femten år var gått siden
fredsslutningen etter den store nordiske krig, og problemene med
postens regularitet var og forble store og vedvarende. Adskillig var
forsøkt og gjort for å forbedre situasjonen, men problemene var
bastante og på mange måter uhåndterlige. Postbonden var allerede
pålagt en plikt og et åk som de hadde lite og ingenting igjen for, og
når disse skulle ytterligere belastes økte støyen faretruende. Kløkt
og list måtte til for å berge situasjonen. Mange amtmenn og fogder
hadde forståelse for postbondens problemer, og sto på for å få
rettet opp skjevheter og urettferdigheter.
Andre var mer likegyldige og skapte mer problemer enn godt var.
At postbondens innsats eller mangel på innsats var et problem, var
det ingen tvil om, men en stygg ukultur blant postmestrene var
minst like alvorlig. Mange av landets postmestre hadde i større eller
mindre grad bevisste feil i taksering og kartering av brevene som ble
sendt ut fra post-kontorene. Dette førte til at porto-oppgavene ble
feil, og tap av inntekter for postverket ble resultatet.
Uvesenet besto hovedsakelig i manglende eller feil takse- ring
og/eller kartering, og ble dette oppdaget så vanket det en bot på 4
riksdaler for hvert ukartert brev. Senere ble denne boten øket til 8
riksdaler, hvilket også understreker alvorlig-heten i problemet.
Under mitt besøk i Rigsarkivet i København kom jeg over en
rekke dokumenter som omhandlet varierende postale problemer,

og en følge av den generelle utvikling førte til at det ble foreslått
postgang to ganger ukentlig. Mengden av post mellom København og
Christiania økte i slik omfang at det ble nødvendig å splitte den opp.
Dette var imidlertid ingen enkel affære, for posten måtte føres over
svensk territorium, og det var slett ikke selvsagt at en utvidelse av
postgangen ble akseptert. Det hadde over lang tid vært uenighet og
motstand mot å la den annen part få føre post over de respektive
territorier. Det svenske postverk ville ha fri passasje for å kunne
sende sin post gjennom Danmark til Hamburg, og svenskene hadde
endog uten videre satt i gang en dobbel ukentlig postgang uten å
informere om dette. Det norske og det danske postverk ville på sin
side ha fri passasje for å kunne føre postsekken gjennom Sverige til
Christiania. Etter at Danmark mått gi fra seg Halland og Båhuslen til
Sverige ved freden i Roskilde i 1658, var postgangen mellom
Christiania og København utsatt og usikker. De respektive regenter
var tilbakeholdne med å gi posten fri transport over sine territorier,
og Postdirektørene var heller ikke samarbeidsvillige. Det ble lagt
mange restriksjoner på transporten slik at det førte til forsinkelser og
vanskelige forhold.
De følgende dokumenter lå i en mappe merket med følgende:
”Angaaende Postens doppelte Gang igiennem Sverrig til Norge, som
o
te
r
begyndte A 1735 den 30 Novb .”
Det første dokument er forfattet av Peter Neve (1684-1740). Han
hadde en flott karriere i det Dansk-Norske embedsverk, på tross av at
han ikke var spesielt velsett av kong Christian VI. Han ble utnevnt i et
nyopprettet embete til Geheimeexpeditionssekretær i 1730 hvor han
bl.a. paraferte alle kongens utgående brev. Dette embete opphørte i
1735 da han ble utnevnt til Stiftamtmann i Laaland og Falster Stift, og
i 1737 ble han Stiftamtmann i Christiania. Peter Neve giftet seg i 1713
med Maren Norup, enke etter Niels Pedersen Moss på Bragernæs, og
han døde i 1740, 56 år gammel. Peter Neve ble en velstående mann
og etterlot seg betydelige midler, bl.a. Færder fyr.

Dokumentforside Den dobbelte postgang

”Höyædle og Velbaarne Herrer Directeurer i General Post Amtet!
Eftersom Hans Kongl: Majt: haver tilstaaet Hans Kongl: Majt: Kongen af Sverrige og den Svenske Crone, den frihed, at
deres Svenske Post, som hidindtil ikkun en gang om ugen har gaaet her igiennem Hans Kongl: Majts: Lande til Fremmede
Steder, maa end herefter tvende gange om ugen saaleedis igiennem bemelte Hans Kongl: Majts: Lande passere, og det
derimod paa lige maade af Cronen Sverrig er bleven Accorderet, at den Norske Post ligeleedis tvende gange om ugen maa
passere der igiennem deres Lande frem og tilbage; Saa haver Hans Kongl: Majt: Allernaadigst befalet mig dette at
tilkiendegive De Herrer Directeurer, samt at det er Hans Kongl: Majts: Allernaadigste villie at de strax med hver andre paa
beste maade der overlegges, hvorleedis Hans Majts: Norske Post med Allermueligste og beste Menage kand vorde anlagt
og indrettet, at gaa herefter iligemaade tvende gange om ugen frem og tilbage, saavel imellem Stæderne i Norge, som
igiennem Sverrig, og at De gode Herrer saa derover deres allerunderdanigste betenkende og Relation Hans Kongl: Majt:
forderligste allerunderdanigste tilstiller, til videre Allernaadigste Resolution. Jeg i det övrige med störste estime og
Consideration forbliver.
Höyædle og Velbaarne Herre Directeurers Tienstskyldigste Tiener P Neve(sign)
Cancelliet den 14 Febr. 1735”
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Postinspektør Borthuus var i følge Berrum en svært viktig person for postverket i Norge, og han var den person i København som
hadde best kunnskap om de norske forhold. Det følgende dokument viser tydelig hans sentrale posisjon i forhold til det norske postvesen, og gir et flott tillegg til det neste dokument som er skrevet av Rantzau i anledning overgang til å føre posten to ganger ukentlig.

”Höyædle og Velbaarne Höygunstig og Höytærede Herrer Hr Conferentz- og Estats Raad Directeurer
Udi det Kongelig General Post Amt Saa og Velædle og Velbaarne Hr Justitz Raad, Assessor og Secreter
Udi General Post Amtet!
Jeg vilde önsket at ieg med sandfærdighed kunde givet Höylofl: Gen:Post amtet den forsickring og tillige bevirke, at
det for Hans Kongl: Mayets interesse og Publico til nytte, var nödvendig at Posten til Norge skulde herefter gaae
tvende ganger om Ugen. Men som det af de udi Gen: Post amtet befindende Norske Post Protocoller fra Anno
1720 af, da Deris Kongl: Mayt hiemfaldt det Norske Postvæsen, og til dennetiid, noksom1 er at see, hvor liden og
ringe den Norske Correspondence, og i sær den udenlandske, som i henseende til Negotien skulde for Hans Kongl:
Mayts Jnteresse saavelsom Publico nytte, være den beste, har været og endnu er; saa vilde det efter mine ringe og
uforgribelige tanker, være overflödig og hverken bliver Hans Kongl: Mayts Jnteresse eller Publico til nogen nytte, om
Posten herefter skulde tvende gange om Ugen gaa til Norge; Thi saavidt mit ringe begreb og den kundskab, ieg om
det Norske Postvæsen udi næsten 20 Aar, da ieg haver haft den Naade og lycke at være denne liden Tienniste
betroet, som ieg endnu staar udi, har givet mig, vilde deraf fölge.
1. At den nye Postes försel vilde koste Deris Kongl: Mayt i reede Penge og Skatte friheder, som de
Nordenfieldske Post bönder nyder, 3 a 4 gange saa meget, som den i Porto kunde indbringe og dog ikke
være Publico til nogen nytte, saasom det Norske Postvæsen udi alt ickun bestaar udaf 19 smaae og store
Post Conthoirer hvoraf det Kiöbenhavnske, Christiania Bragenes Bergen Trundhiem og Christiansand, som
nu ligger i sin aske, regnes for de störste, resten bestaar ickun af smaa Conthoirer, hvoriblant 3 a 4 ere
ladesteder.
2. Vilde det formodentlig hende sig at Posten den eene gang om ugen maatte gaae herfra men faae næer ingen
breve, saasom de corresponderende nu fra saa mange Aar af er vandt til at skrive ickun een gang om ugen,
foruden det er Correspondencen om Sommeren fra den tiid af Skiibsfarten i Norge begynder altid men der
end om Vinter Maanederne, saasom Kiöbmænderne icke alleene har leylighed om Sommeren med deris
afsendende Skiibe at skrive men end og in loco at negocere deris last og andre vahrer til de Engelske
Hollandske og Danske som der ankommer, til med kommer og Postpengene af eet enkelt brev, som een
Kiöbmand i Trundhiem, Bergen eller andre steder i Norge skriver til Engeland Holland eller andre udenrigs
Steder saa höyt i Porto at staar at det icke vel er at formode, at de skulle skreve 2de gange om ugen, med
mindre det maatte være dem særdeelis höyt angelegen, desforuden er Kiöbmænderne i Norge deris
Correspondence Udenrigs steder saaleedes indretted at deris Udenrigsbreve kommer ordinairement ickun
eengang om ugen med den Hamburgske Post nemlig om fredagen, og brever om löverdagen tillige med de
Hollandske og Danske Prov: breve med Posten herifra til Norge afsendt, saa at en Kiöbmand eller andre i
Norge naar deris Correspondent promte vil svare og Posten gaar rigtig alletiider kand vide, naar de kand
vente deris breve.
3. Vilde det efter mine ringe tanker falde Post bönderne i Norge besværlig at före Posten tvende gange om
ugen og ventelig derover indkommer adskillige klager, heldst fra dem som for Postens försel ickun nyder
een Karl fri for Soldater udskrivning, da det er bekiendt at de til Höylofl: Gen: Post amt lenge forhen
indkome beretninger, at Postbönderne paa eendeel steder for mangel af folck har ladet enleden dreng
gennem Posten foruden mange andre ting, som ved sligt et nyt vercks indrettelse kunde forefalde, hvilcke
foruden kand vides,
Dette er altsaa i allerhörsomst fölge af Höylofl: Gen: Post amtets til mig ergangne höyrespective ordre min
allerydmygste erklæring og uforgribelige ringe meening denne postangaaende, hvornest ieg med allerstörste Respect
og ydmyg- samt hörsomhed forbliver

Höyædle og Velbaarne Höygunstig og Höytærede Herrer Hr Conferentz- og Estats Raad Directeurer Udi
det Kongelig General Post Amt Saa og Velædle og Velbaarne Hr Justitz Raad, Assessor og Secreter Udi
General Post Amtet!
Deris Allerdymygst og Hörsomste tiener
SMBorthuus (sign)
de
Kiöbenhavn den 22 Februarii 1735”
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Det neste dokument som jeg fant i Rigsarkivet, København under et av mine besøk der, er
skrevet av Visestattholder Christian Rantzau.
Christian greve Rantzau ble født 23. januar 1684 i København. Han var en dyktig embetsmann
med sterk tilknytning til Norge. Han tilhørte en vidt forgrenet dansk og tysk adelsslekt som eide og
fremdeles eier store godser og har vært fremtredende i statstjenesten i Danmark-Norge
29 år gammel fikk han sitt første embete, da han i 1713 ble krigskommissær i Søetatens
Generalkrigskommissariat. Kong Frederik IV næret mistro til folk av gammel adel, og Rantzau fikk
derfor avskjed i 1721. Han sluttet seg da til kretsen omkring kronprinsen, og da denne i 1730 besteg
tronen som kong Christian VI, ble Rantzau preses i Land- og Søetatens Generalkrigs-kommissariat.
Allerede året etter ble han utnevnt til visestattholder i Norge etter nylig avdøde Ditlev Wibe.
Rantzau ble beskyldt for å ha gjort lite i sin stattholdertid, men embetet var ikke lenger hva det
hadde vært, og det var liten plass for personlige utspill fra stattholderens side. Han tok seg
imidlertid med stor interesse av mange praktiske saker, som oppmudring av havner, salteksport,
bygging av arbeidshus i Christiania m.m. Et stadig tilbakevendende problem var uthugging av de
Christian Rantzau (1684-1771)
norske skogene, og Rantzau gjenopplivet sag- og skogkommisjonen som skulle forsøke å få til
Visestattholder i Norge 1731-39
rasjonell skogsdrift. Han gikk også for å være bondevennlig og holdt en beskyttende hånd over husmennene, som ofte ble pålagt store avgifter. Han klaget også over at det var for få skoler i Norge, men regjeringen innskrenket i stedet
tallet.
Rantzau ble avsatt i 1739, og stattholderembetet ble inndratt. Han ble den siste stattholder på lang tid (frem til krigsårene 1807–14).
Kongen ønsket nå å styre selv i henhold til ideologien om at Danmark-Norge var en helhetlig stat.
Rantzau var en opplyst mann, kjent for sitt vidd og humør, og han brevvekslet med mange av tidens lærde, for eksempel Christian
Falster og Hans Gram. Han hadde også forbindelse med Ludvig Holberg, men var visstnok ikke den som Holberg stilet sine levnetsbrev til.
Rantzau var en ivrig samler og overlot en del av sitt store bibliotek, som rommet 3600 bind, til katedralskolen i Christiania. En verdifull
samling manuskripter ble overlatt til Universitetsbiblioteket i København i 1731, deriblant det eneste noenlunde fullstendige håndskriftet
av Gulatingsloven. Dessverre ble han som gammel nærmest sinnssyk, og han tilintetgjorde deler av samlingene, blant annet verdifulle
bøker og arkivalier fra de norske klostrene.
Det følgende dokument er som sagt ført i pennen av Christian Rantzau, og innholdet viser hans engasjement for bøndene og deres
'
daglige strev. Dokumentet inneholder flere interessante opplysninger bl.a om Fjeldstuene (Hjerkin, Kongsvold og Drivstuen) som fikk
godtgjort 10 skilling pr Miil, mens det vanlige var 4 skilling pr Miil. Teksten i dokumentet er forøvrig ”rotet” og skriften er noe
problematisk å tyde.

”Höyædle og Velbyrdige Höytærede Herrer!

Saasnart det havde behaged de Höytærede Herrer under 5 te Martii sidstleeden mit
Betænkende, angaaende Postens dobbelte Belte-Befordring, mat forlange, haver ieg under 12te næstefter saaledes tilskrevet samtlige StiftAmtmændene og Amtmændene i Norge, som
den de Höytærede Herrer under 14de næstefter tilstillede Copie nærmere udviise; Hvorpaa
efterfölgende StiftAmtmænd Herr Jacob Benzon og Johan Alkbrecht With 2, saa og
Amtmændene [Niels] Wærenskiold3, [Wilhelm] Reesen4, [Bendix] deFine5 og [Erich] Must6,
deres erklæringer mueligen ere indkomme af saadan Jndhold:

Jacob Benzon (1688-1775)
Stiftamtmann Akershus 1735-37

Niels Wærenskiold (1703-41)

Herr Stiftamtmand Bentzons tanker bliver da disse, at Posten imellem Christiania og
Trundhiem naar Dofre-Field nogenledes var passable, ved stadige Post-Ryttere vel kunde
frembringes i Fiire Dage, i Stæden for at Post-Bönderne dertil tager fem og noget paa den
siette Dag; Men dog skal saadan Jndrættelse ikke kunde skee udi det Trundhiemske Stift,
uden en Anseelig (#) Bekostning for Hans Kongelige Majestæts Casse, og det formedelst
efterfölgende Aarsager:
1. At, undtagen Field-Stuerne som nyder 10 ß: pr Miil, bliver de andre Post-Bönder ikun
betalet omtrent 4 ß: pr Miil; Thi de övrige Douceurs de nyder for Postens Försel, saasom at
være frie for Skyds, haver en Dreng fri for Soldat, og ej at betale Soldater Udreedning af
deres Gaarde, er dem vel Soulagement, mens vilde , naar samme dem blev betagne, ikun lidet
[....] til Kongens Cassa, hvoraf Skydsen og de stadige Post-Ryttere kunde vorde betalt.
2. Tvifler Hr Stiftamtmand Benzon paa, at, om der blev stadige Post-Ryttere anordnet,
Bonden da ved en fremmet Karl vilde Lade före Post-Secken paa sin Hest for 10 à 12 ß: pr
Miil; Thi foruden at han billigere maatte frygte for at hans Hest kunde fare ilde; vilde hand
med og mueligens krympe sig ved, for saa liden Betaling at lade en af sine Folk löbe en Miil
til Foeds, for at hente den tilbage.
3die Vilde af saadan Post-Rytter i det allermindste være tvende, som maatte deele Vejen 17
¼ Miil fra Trundhiem, til den förste Syndenfieldske Stue paa Fieldet, da enhver dog havde
imod 6 Norske Miile /: som er 9 Danske :/ at riide hver gang, og som i ondt Före, haardt
Vejr, og om Natte-Tiid vilde falde ham vel tungt at udholde. Derhos beretter Stift
Amtmanden, at hand ikke forvisst kand forsikre, hvad enhver saadan Post-Karl skulle ville
prætendere i Lön, men som han alle Tiider maatte være den halve Deel af Ugen fra sit Hiem,
for at före den kommende Post tilbage, formeener han, at han sig det skulde paatage for
ringere end 30 Rixdaler om Aaret.

1 Stiftamtmann i Trondhjem 1726-35
2 Stiftamtmann i Christiansand 1731-38

3 Amtmann i Smaalenene Amt 1703-41
4 Amtmann i Lister og Mandal Amt
1718-45
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5 Amtmann i Stavanger Amt 1726-46
6 Amtmann i Romsdalens Amt 1715-29

Og naar man efterregnet hva Posten vilde koste at före disse 17 ¼ Miil i Trundhiems Stift, nemlig, 3de Post-Karle 90 Rd og 12
ß: Miilen af Hæster i 52 Uger frem og tilbage 186 Rd 54 ß: til sammen 276 Rd 54 ß:, skal det befinde sig, at det paa denne Maade
vil koste Kongen meere, end dobbelt af hva han nu betaler, i fald det end og efter ovenanförte Priiser var at faa accorderet.
Postmesteren i Trundhiem melder Stiftamtmanden, at have tilspurt, om han for en vis Summe vilde paatage sig at befordre
Posten til og fra den förste Synden-Fieldske Field-Stue, men, som han /: i Fald at der skulle antages stadige Post-Ryttere :/ ike
vilde at giöre, Forslag paa nogen Menagèrligere Maade, end som ovenmeldt; thi selv at holde Folck og Hæste fra Distance til
Distance, vilde endnu blive Kostbarere;
Saa seer Stiftamtmanden icke at kunde spares nogen Omkostning ved at accordère herom med Post-mesterne. Icke heller
skulle det være muelig, at de vilde paatage sig denne Möye og Ansvar af Postens rigtig Befordring, med mindre de maatte see sig
en liden Fordeel derved.

Herr Stiftamtmang Benzons Betænkning om det og er fornöden, at Posten 2de gange om Ugen befordres, bliver og
endeligen denne, at hand derover med Magistraten har ladet indhente de Negotierendes Tanker, om de formeener, at saadant
skulle blive dem til nogen Fordeel i deres Handel og Correspondance. Hvorpaa deres Svar skal være falden, at den ved slig
Forandring ike skulle kunde tilvoxe nogen Avantage derpaa Stæden, hvor den Udenlandske Post skal ende sit Löb, allermest
begierende, at Post-Bönderne maatte tilholdes, at fortbringe Post-Sæken det snareste mueligt.
Og, som Christiania Post, siden den bliver fört fra Stue til Stue paa Fiældet, skal komme i saa god betids Torsdags Aften eller
Fredags Morgen, at man med den Löverdagen næstefter afgaaende Post haver Tiid nock til at besvare sine Breve, saa eragtes
desformedelst Postene dobbelte Befordring u-nödig, som ej heller sees, i FredsTiider til Hans Majts Tienestes Befordring, at
behöves.
Herr Stiftamtmand Witthes Tanker bliver igien disse, at de gamle anlagte Post-Gaarde skal være Böndernes egne OdelsGaarde og Eiendom, og derfore ike af Hans Majts kand sælges, og at de fra Begyndelsen skal vorde nöye udsögte til Postens
Befordring, og Distancen over alt ej skal være lige stor, men paa somme Stæder 1 Miil, andre Stæder maare og mindre, ligesom
Vejene Kand falde vanskelige til En Deel kand ride en Deel maa gaae med Post-Sæken Gaard fra Gaard, Transporten skal ogsaa
være af den Beskaffenhed paa adskillige Stæder, og besynderlig i Christiansand, at den Post-Gaard, som skal före Posten did, maa
med Baad og Folk fra hin Siide over Topdals Fiorden före Posten til Byen, Og lige Beskaffenhed skal det have med den PostGaard der henter Posten fra Byen, af lige Beskaffenhed skal det være paa anden Stæder, og endnu besværligere, formedelst Ande
Fielde og Veje, som ej er at forandre imod Naturen.
Hvoraf han da melder, kand fluttes, at, om end Hans Kongelige Majestæt med 3 a 4 dobbelt Bekostning vilde holde PostRyttere, skulle de dog ike saaledes skulle kunde komme frem som en Post-Bonde eller Dræng kand slæbe sig i Vejen, og det for
saa lidet, ja saa got som intet vederlaug; Thi Post-Gaarder udi Hans heele Amt, som skal bestaae af 70 Huder og 6 Kalv-Skind,
skal ej forvolde Hans Kongl: Majts en Skillings Afgang i hans Revenuer; Men de forskaanes for at betale Soldater-Kiole-Penge,
som i alt skal belöbe til 26 Rdr 42 ß: Aarlig og Frihed for Udskrivning til Soldater som det fornemste.
Naar nu Hans Kongl: Majts skulle ville Resolvere, i Fölge af Conventionen med Sverrig, at lade Posten gaa tvende Gange
igiennem Sverrig til Norge om Ugen; Saa skal der efter Hr Stiftamtmand Witthes Tanker, intet andet Raad være, end at der ved
det Konl: Rente-Kammer bliver Regeleret, hva Moderation disse Post-Bönder kunde nyde udi deres Skatte for den dobbelte
Transport; Thi at en Persohn, der ikuns gaar en Miil-Vejs eller meere med Post.Sæken, skulle ligge somme Tiider en heel, ja fleere
Dage, for at oppebie den anden Post, skal ike være giörligt, uden Böndernes alt for store Besværing. Endeligen melder han, at det
var at önske, at Negotien var i den Stand, at den behövede tvende Posters ugentlige gang. Som vel saa meget vil sige, at dobbelt
Post i hans Stift ligeleedes er u-fornöden.
Herr Conference-Raad og Amtmand Wærenskiolds Tanker bliver disse, at, som Postens itsige Gang skal forelöbe med
en u-troelig Menagè for Post-Cassen; Saa formeener hand, at lige samme Reglement kunde skee for den anden Post, nemlig, at
lige Post-Gaarde blev til den anden Postes Försel udlagde, som hand formeener skal være mueligt imellem Friderickshald og
Christiania for det förste. Hvilke Post-Gaarde da for Soldater-Lægd maatte fritages, og andre uden Lægd befindende Gaarde
igien udlægges, med andre Douceurs, som deslige Post-Gaarde allernaadigst kunde blive benaadede med. Og, i saa fald disse nye
Post-Gaarde overalt ike skulle findes egentlig saa belejlige og nærliggende, som den förste Posts Gaarder nu findes, Saa kunde en
saadan Post-Bonde der have saa meget des længereRætt, nyde aparte Betaling. Og naar som nu at disse nye Post-Gaarders
Opsiddere erholdte en Karl eller Tiener frie for Udskrivning, og Post-Bönderne blev anbefalede, mod en billig Betaling af PostCassen, at forsyne disse deres Post-förer med hva dem tilkom, efter Post-Ordonancen; Saa formener han, at den anden Posts
Befordring skulle blive kostbarere end den forige. Skulle det nu ike kunde lade sig giöre formedelst Lægdernes afgang udi
Regimenternes District, og der ike skulle kunde udfindes saa mange uden Lægds Gaarde, hvomed de til den anden Posts Försel
udlæggende Gaarde igien kunde completteres; Saa kunde af Postmesterne sluttes accord om den nye Postes Försel, fra den eene
Kiöbstæd til den anden, med de sædvanlige Post-Bönder frem og tilbage, og for saadan dobbelt Skydsen at tillegges en og anden
Doceur.
Herr Schoutbynacht og Amtmand Resens Betænkende gaar derhen, at, saasom Post-Gaarder udi hans Amt, paa hvem
han mig en Specification haver tilstillet haver alleene Frihed for Udskrivning, nemlig for Opsidderne selv og en Sön, samt for
Udskrivning til Session og General-Mundering, for Kiole-Penge, for all frie Skyts, for at bære Budsticke, og for at være […]Mand, som altsammen ikke meget skal importere, Dog skal de heller udi Hans Amt ville modtage tvende Post-Ryttere med deres
Mundur at holde, og dennem paa hver toe Miile med en Hæst forsyne, og ved Fiordene med Baad og Folk. Og skulle hver af
dem maatte ride 5 a 6 Miile. Og, naar de med frie Pass for ald Udskrivning hvert 9de Aar aflöses, skal dertil af Lægderne alle
Tiider Folk kunde faaes, uden afgang for Land-Militien; men til deres Underholdning, skulle enhver Karl behöve en 16 a 20 Rd r
Aarlig, som for Post-Gaardene alleene at udreede, vilde falde u-taalelig, hvorfore de og af Post- Cassen, efter Amtmandens
Formeening, ville betales.
Og, hvad enten Posten en eller toe gange om Ugen skal föres, formeener Hand, at det til dens sickreste Befordring skal være
nytteligst, de mange Post-Gaarde at ophæve, og at igien blev ordonneret kuns 6 Post-förere paa visse dertil beqvemmest liggende
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Gaarde i Post-Vejen, som da der i Amtet havde at före Posten hver toe Miile, kommende og gaaende, en Post om Ugen har
fiire Miile, og dem at accordereen vis Penge af Post-Cassen ugentligen 1 Ort er 78 Rdr Aarlig, til 6 β: Miilen beregnet for 6
Passager, tilligemed den Frihed, at den Karl, som förte Posten, naar han i 5 Aar troelig havde tient som Post-Förer, skulle være
frie for Soldat, og blev da ikun 6 Karle frie i 5 Aar. Hvilken Frihed for de 6 Karle skulle ville hielpe meget til Postens snarere og
rigtigere Befordring, da det synes Vanskeligt, at Posten tvende Gange om Ugen imellem Christiansand og Stavanger, skiöndt
Vejen skal være over meget lange Fiælde undtagen et Schydalsheijen kaldet, som skal være meget besværlig. Skulle nu Posten der
tvende Gange om Ugen befordres, som vel skulle være giörlig, ville den koste 156 Rd r i Stavanger Amt, efterdi det blev dobbelt
imod forhen giort Beregning.
Efter Amtmandens videre Tanker, kunde Postmesteren disse Post-Förere see Accorderet paa beqvemmeste Post-Gaarde,
omtrent 2 Miile fra hver andre, og kunde da Karlen tiene paa Post-Gaarden, hvor Bonden blev accorderet for 4 Miiles Försel
ugentlig, til 6 β: Miilen, er om Aaret 13 Rdr, om Posten ikun engang om Ugen som nu, föres, hvorimod Leedings og MunderingsPengene enten gikk til Hans Majts Cassa igien, eller Aarligen, til Post-Cassens hielp, at udreede Post-Förernes Belönninger, som
han formeener, alt af Postmesterne at skulle kunde Accorderes. J öfrigt skal ingen Post-Bonde i hans Amt besidde noget af Hans
Majts beholden Gods.

Herr Amtmand Mustes Tanker bliver disse; At Posten herefter med meere Menagè, eller og med lige Bekostning skulle
kunde fremföres af Post-Ryttere, end som nu skeer af de udlagde Post-Gaarde, enten det nu bliver en eller toe Gange om Ugen,
naar Post-Gaardenes Tal derefter er Reguleret, det det holder hand aldeeles u-giörligt; Thi den Frihed, som en Post-Gaard nu
haver, og paa den Foed Post-Föselen nu er indrettet, skal ikun være Lidet at regne imod hvis som til en Post-Rytter af lige vejs
Distance skulle betales; Saa at udi hans Amta District, hvor Postens Försel ikun falder igiennem Eeger Præstegield fra Bragnæs til
Kongsberg, og derfra igien tilbage, engang om Ugen om dens Ret nu bliver tvende gange om Ugen vil dertil i allermedelst tvende
fulde Gaarde end da udlægges, saasom hver Gaard alligevel i hver Uge maa skydse Posten toe fulde Miile, enten til Kongsberg
eller Bragnæs.
Om fleere Post-Gaarde end nu skulle udlægges, det skulle vilde faldevanskeligt, siden Lægderne derved bleve brudt, uden det
skulle saaledes forstaaes, at de gamle Post-Gaarde skulle nyde Betaling for det nye Post-Ritt, til hvilken Ende han har forekaldet
sig tvende Post-Gaarders Opsiddere i Eeger Præstegield, og foreholdet dem, hva de i ringeste skulle begiere, for at före
Kongsberg Posten herefter, hver 2 gange 4 Miile om Ugen, i Stæden for hver af dem nu ikun förer den 2 Miile om Ugen.
Hvorfore de i det ringeste skal have paastaaet 40 Rd r Aarlig, og ellers at have alle deres Sönner frie for Udskrivning, og, naar de
ingen Sön haver, da hver fuld Gaarde at nyde tvende Karle frie for Udskrivning, saaledes, at naar en hver saadan Karl virkelig
havde tient i 9 Aar paa Post-Gaarden, da for ald videre Udskrivning at være frie. Hvilken Priis Amtmanden dog synes, til 30 Rd r
kunde forringes, tillgemed de tvende Karles Befrielse for Udskrivning.
Endligen bliver Hr Oberst-Lieutenant og Amtmand Essemann af de Tanker, at, siden at holde stadige Post-Ryttere,
vilde blive Hans Majts Cassa til alt for stor Last, efter de af ham fra Postmæsteren indhentede Efterretninger; Saa indstillet han,
om Post-Bönderne for Posten 2de Gange ugentlig at befordre, ike maatte tillægges Tillægs-Gaarde, samt dobbelt Skatte-Frihed.
Og, omendskiöndt /: melder han :/ derved ville skee forandring udi Lægs-Roullen; Saa kunde der dog i de Gaarders Stæd, som
fra Lægd bliver unddragene, og til Post-Gaarde udlagde, af de næst anliggende Söe-Lægder igientages saa mange Gaarde eller
Huders Skyld, som de unddragende Land-Lægder kunde completères med.
Dette er da alt hva fra samtlige StiftAmtmændene og Amtmænder til denne Tiid, er indkommen, Og omendskiöndt dette ikun
er fra den halve Deel, Deels deraf heller icke i sig indbefatter alt, hva i mit til dem ergangne Skrivelse er Requirèret; icke desto
mindre har ieg mit Svar derefter ej Længere ville udsætte, eftterdi ieg dog forudseer, at Postens dobbelte Gang Nordenfields og til
deels ogsaa Syndenfields vil blive til Deel impracticable, og til Deels altfor bekostelig. Men, fra Kiöbenhavn til Christiania og
derfra til Kongsberg, at Posten tvende Gange om Ugen blev befordret, vilde ej alleeneste medföre sin vel store Nytte, mens end
ogsaa uden nogen Betydelig Bekostning, for saavidt Norge angaar kand lade sig giöre.
Og bliver da mit Betænkende dertil dette, at ieg ike seer, det Postens dobbelte Befordring beqvemmere, eller med mindre
Bekostning kunde skee, end ved Post-Ryttere, saaledes, at en Post-Rytter blev holden i Christiania og en paa Friderichshald,
da Christiania Post-Rytter, der bringer Post-Sæken til Moss, kunde der blive liggende, og paa Retouren medtage den
Friderichshaldske eller KiöbenhavnskePost til Christiania.
Hvorimod Friderichshalds Post-Rytter ligeleedes paa Moss maatte afvente Christiania Post, og samme til Friderichshald
med sig bringe. Paa lige Maade kunde der forholdes med Posten imellem Christiania og Kongsberg, da en Post-Rytter vilde
holdes paa hvert Stæd, og den eene oppebie den anden paa Bragnæs, som er halv Vejs imellem begge Stæder, for paa
Tilbagereisen at medtage hver sin Post-Sæk, hvorledes Lönnen for deslige Post-Bönder skulle Regulères, indstiller ieg til de
höytærede Herrer selv, som ieg dog ike synes, kunde være ringere, end 30 Rd r i alt for hver Persohn foruden Skyds-Penger,
12 β: Miilen, som da bedrages imellem Christiania og Friderichshald, som er 12 Miile for tvende Post-Ryttere Lönnen i
beregnet 216 Rdr, og imellem Christiania og Kongsberg, som er 8 Miile, paa lige maade 164 Rdr der giör til sammen 380
Rdr Aarlig, naar det til dend Priis var at betinge, eller og, om med de Post-Gaarde, dernu förer Post-Sæken, kunde
accordères, at bestaa den dobbelte, det de nu nyder og, en Karl meere fri for Udskrivning, imod at före Post-Sæken 2 gange
om Ugen frem og tilbage, skulde have Sværighed, da fandtes der vel saa mange Gaarde uden for Lægs-Rullen, som til
denne nye Post försel, efter Hr Conference-Raad Wærenskiolds Forslag kunde henlegges, saa vilde nok blive udfunden at
faa Posten til at gaa 2 gange om Ugen mellem Christiania Kongsberg og Kiöbenhavn.
Det bekostelig bliver igiennem Sverrig, om hvilket dog de Höytærede Herrer den beste Oplysning hos sig selv kand
finde. Da det Alliancen mellem de Nordiske Kroner u-anseed, dog ei lader sig giöre at see Danske og Norske Post-Sækee
ved den Svenske Post giennem Sverrig befordret, som vel var det Menagèrligste, og der ieg passèredehereeder giennem
Sverrig, anholdte i Bahuus Postmesteren hos mig, om at maatte före Danske Post-Sæken foregivende de t forhen at have
væred, det ieg ei synderlig Attenderede efterdi det formodentligen har væred i den Tiid Bahuus var til Danmark.
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Saasnart de övrige Stiftamtmænds og Amtmænds Erklæringer indlöber, skal ieg icke efterlade, de Höytærede Herrer
samme tienestvilligst at communicère, forblivende imidlertiid med meget Consideration.

Hr Höytærede Herrers tienestvilligste Tiener
C Rantzau (sign)
Brahesborg d 18 Maji 1735”
Claus Hansen Kirchmann var tollkontrollør og Postmester i Helsingør i tiden 1728 – 1745.

”Höyædle og Velbaarne, Höyædle og Velbyrdige, Höytbydende Naadige
og Höigunstige Herrer!
De Naadige og Höigunstige Herrers til mig ergangen Höy Respective Ordre af
5te hujus, Communicerer mig, at dend Norske Post, i stæden for dend hertildags
har gaaet Eengang om Uggen, herefter skal gaae Toe-gange, dog dend sidste
gang som skeer fra Kiöbenhavn hver Onsdag eftermiddag icke strecker sig
lengere end til Christiania, og samme at tage sin begyndelse förstkommende
30te November, hvilken ieg saavel her i Byen som i Egnen her omkring
Underdanigst og Allerydmyggeligst har ladet læse og Publicere til Eenhver og
Vedkommendes efterretning, og ieg i övrigt holde mig samme
Allerunderdanigst efterretlig til Hans Kongl: Maiets Tiennistes Befordring;
Hvorudover ieg De Naadige og Höigunstige Herrer haver at andrage dette: At
som nu Posten 2de gange om Uggen skal afgaae og komme; og altsaa haver
imod forrige dobbelt at forrette, og maa paa de dage Posten expederies, i
andleedning af dend mig givne Instrux selv paa Contoiret vere tilstæde; Maa
nödvendig holde en Tienner til de mig allernaadigste anfortroede Tiennistes
Beobagtning1; siden ieg og efter Jnstructionen i Told-ordonnancen skal vere
tilstæde ved Told-Boeden paa de derudjnden determinerede tiider; hvilken
Tienner ieg sandt for Gud icke meget ringere om Aaret kand holde, end hvis
Hand behöver, end 100 Rixdaler; Nu har min Tienniste med Een expedition
om Uggen ickun veret Aarlig 44 Rdr: Skriv-Materialien indbegriben; Hvilket ieg
Underdanigst og Allerydmyggeligst vil lade under De Naadige og Höigunstige
Herrers Höye Betragtning, ickun har veret ringe; De Naadige og Höigunstige
Herrer af Medföede Naade og Mildhed, i saadan Bedtragtning vilde tillegge mig
Aarlig for denne sidste Allerunderdanigste Forretning og opvartning om
Nattes-tiider, sat lyys og Varme i mit Contoir - 44 Rdr: som er i alt - 88 Rdr: til
mit Tarv og Subsistence 1udi min Allerunderdanigste og pligtskyldigste
Tiennistes Forretning, da dend allerhöieste igien viselig skal vere og blive De
Naadige og Höygunstige Herrers Riige Belönnere; Hvorpaa ieg afventer Een
Naadig og mild Resolution der ieg til min dööd med Soumission livs tid lever.
Höyædle og Velbaarne, Höyædle og Velbyrdige, Höytbydende Naadige og
Höigunstige Herrer
Underdanigste og Allerydmyggeligste tienner
CHKirchman (sign)
Helsingör d 9de Novbr 1735”
Det viste seg at det ikke var helt liketil å få i gang en generell
dobbelt ukentlig postgang i Norge. Rett nok kom den i gang
mellom København og Christiania, men det skulle ennå gå
mange år før det var fullt ut gjennomført i de andre rutene.

Christian Bendix de Fine
1726-46

Amtmann Erich Must
1715-29
I disse gamle tekstene er det en
rekke ord og uttrykk som er uklare,
eller det er vanskelige å forstå
meningen i det som er skrevet. Når
språket i tillegg er gammel dansk
med en rekke innskutte setninger,
blir det noe utfordrende. Jeg bruker
ofte oppslag i Holdbergordboka som
dekker tiden 1700-1750. Den er
tidsriktig i forhold til tekstene, og gir
som ofte gode svar. Holbergordboka
er nettbasert
http://holbergordbog.dk/
og kan også lastes ned som app på
telefonen.

Kilder: Rigsarkivet i København, Generalpostdirektionen;
Hans Berrum: Norges posthistorie 1647-1814;
Olaf Jæger: Norges Postmestere 1647-1814;
Wikipedia samt http://holbergordbog.dk/
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REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 2. APRIL 2016
Umiddelbart etter årsmøtet startet det ordinære medlemsmøtet. De
siste årene har det vært få utskiftinger i styret, men årsmøtet i dag
ga oss tre nye navn. Dermed var det også tre som skulle takkes av.
Referenten føler behov for å fylle ut litt av den informasjonen som
leder Trond ikke nevnte fullt ut der og da, men som forutsatte litt
sjekk i gamle protokoller:
Arne Thune-Larsen har i denne omgangen vært varamedlem i styret i
5 år, fra 2011. Alltid flott når veteranene stiller opp. Arne,
æresmedlem siden 2001, har tidligere en lang karriere med
forskjellige verv i Selskapet bak seg. Han ble avløst som formann
etter 4 år i 1995. Før 1991 hadde han vært viseformann, og før det
igjen viseformann og kasserer, samtidig! Når han nå skal gjøre en
jobb i valgkomiteen, så er det langt fra første gang han har hatt det
vervet.
Henning kom inn som varamedlem i styret i 2007, og styremedlem
fra 2009. I den perioden etablerte vi hjemmesiden, og Henning har
siden det gjort en svært viktig jobb som vår web-redaktør.
Knut Arveng kom inn som et aktivt og velvillig varamedlem i 2012,
og har dermed 4 år bak seg i styret. Han har mange viktige oppgaver
i andre foreninger, blant annet som redaktør, og vi regner selvsagt
med at han fortsatt kan stille opp når vi spør om et foredrag.

Selv om Arveng unnslapp
fotografen, fikk alle tre
overrakt hvert sitt gavekort
fra Trond, med hilsen og
takk fra det gjenværende
styret

Hovedposten etter årsmøtet
Dermed ble ordet gitt til Arvid Løhre, undertegnede referent,
etter en kort pause. Tittelen på foredraget var «Velferd og
kamp. Postfolkenes personalorganisasjoner.» For dere som
ikke var til stede, er det flere artikler som har stått i Budstikka
om dette temaet tidligere. Uten at foredraget på noen måte
var lagt opp som en repetisjon:
JULEPOST – Juleheftet som kom med postmannen på døra.
Nr 4/2009 s. 6-8+17.
Postfolkenes feriehjem – Samleverdige spor.
Nr 2/2010 s. 9-18.
«FRANKERES IKKE»
- personalorganisasjonenes portofrihet siden 1981. Nr
3/2013 s. 6-11.
Poståpnernes organisasjoner.
Nr 4/2015 s. 19-21.
Det startet med en gjennomgang av de tre største
organisasjonene, hvordan de startet og hvordan de etter
hvert slo seg sammen.

Så var det litt om internasjonalt samarbeid. Anskaffelse av
feriehjem til bruk for medlemmene handlet om store
investeringer, og det er mange filatelistiske spor etter
inntektsgivende tiltak øremerket feriehjemmene og andre
sosiale tiltak. Feriehjemmene hadde noen ganger status
som brevhus, og stempler finnes i begge ender av skalaen til
NK Postal, verdi både 1 og 9.

Postfullmektig Olav Semeleng (1863-1946) har sendt dette
postkortet, stemplet FERIEHJEMMET PÅ SKORPEN (SL-stempel grad
8), 12 VII 25. Han hadde vært med i arbeidet med å anskaffe
Skorpen til Vestenfjeldske krets av Det norske Postmannslag. Han
har en lang postal-litterær merittliste, og har skrevet «Gards- og
Ætte-Soga». Han fikk Kongens fortjenestemedalje i gull 18. juni i
1925, og dette er ganske sikkert takk for en mottatt gratulasjon.

Siste del handlet om kultur og idrett, både nasjonalt, nordisk
og internasjonalt. Foredraget holdt seg godt innen den
tilmålte tid, på 40 minutter. Et par spørsmål og
kommentarer til slutt. På årsmøtene er det greit å ha
foredrag som ikke er alt for lange.
Foredragsholdere i NPS skal som tidligere omtalt få et spesialpostskilt som takk. Skiltet, og den første foredragsholderen som
fikk det, ble presentert i forrige nr av Budstikka. Men siden
skiltprodusenten også var produsenten av foredraget, ble det et
gavekort i stedet. Ikke på vinmonopolet, men i en blomsterkjede.
Meget velegnet til å blidgjøre en livsledsager, som ikke alltid setter
pris på de mange timene man tilbringer foran tastaturet og
skjermen som skribent. Takk til Trond og det øvrige styret for det!
Jeg var inhabil, men kan ha påvirket valget 

Litt orientering
Siden foredragsholderen hadde holdt fristen, ble det tid til litt
orientering fra styret før lapskausen.
Men aller først ble et nytt medlem presentert, Bernt Odd Kollevoll,
som dermed også møtte for første gang.
Deretter minnet Trond om høstens møter, 24. september og 19.
november. Juniutflukten til Maihaugen, er nå fastsatt til 11. juni.
Orientering om dette, og om donasjonsauksjonen, et annet sted i
Budstikka.
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Forslag på nye medlemmer

Spontanauksjon

Det pågår viktig arbeid med posthistorie mange steder i landet, og
det er mange med stor lokal posthistorisk kompetanse. Kjenner
noen som kvalifiserer til medlemskap, men som ikke er medlem?
Ta kontakt med sekretæren og få tilsendt et skjema, hvis du ikke
har det fra før!
En gruppe i forbundsklubben «Striletaggen» jobber som kjent med
et bokprosjekt «Poststader og poststempel frå Nordhordland».
Dette prosjektet er funnet verdig til midler fra Dr. Per Gelleins
minnefond, to år på rad, selv om forfatterne ikke er medlem i
Selskapet. Men vi kan nå presentere dem her som medlemskandidater.
De blir foreslått av Audun Hanstveit, og støttet av Arne Eriksen:
Olav Idsø, 5914 Isdalstø. Svært aktiv i arbeidet med stempelboka
for Nordhordland.
Jan Martin Myklebust, 5902 Isdalstø. Utstiller i posthistorisk klasse
(BFK 87 og Nordhordland 97).
Jan Brynjulf Thorsheim, 5912 Seim. Pådriver og arkitekt bak
stempelboka for Nordhordland.
Alle 3 har fylt forskjellige styreverv i Striletaggen i en årrekke.
Etter vanlige regler vil kandidatene bli tilbudt medlemskap om lag
tre uker etter at dette nr av Budstikka er ute, dersom styret ikke
har mottatt noen innsigelser.

Auksjonen startet ca. 15:38, og var ferdig til 16:00. Trond var som
vanlig auksjonarius, og Gunnar Melbøe var bisitter. Ca. 22 av
medlemmene var fortsatt til stede under auksjonen.
På møtet 24. september blir det ikke spontanauksjon, da blir det
donasjonsauksjon. Med mulighet for ALLE medlemmene til å delta
med forhåndsbud.
Referent: Arvid

Det kom en e-post til Budstikka :
Med e-posten fulgte
bildet til høyre.
Redaktøren oversendte
e-posten til Arvid Løhre.
Arvid skrev et utførlig
svar; skrevet så grundig
med tanke på at svaret
også ville finne plass her i
Budstikka.

Matpause

Hei, E. O.
Jeg har fått oversendt din henvendelse fra redaktøren av Budstikka, og
har kunnskaper til å gi deg et så nøyaktig svar som det er mulig å gi uten
arkivsøk.
For det første er det bra at slike gamle skilt blir tatt vare på i lokalmiljøet.
Enten hos private, eller kanskje på et lokalt museum. Skiltene har også en
samleverdi, og et kvadratisk emaljepostskilt uten alt for mange
kantskader, kan kanskje gå for 3000 kr. (Skiltet ditt har nok ikke den beste
kvaliteten.) Kombinert med et navneskilt har det kjent proveniens
(eierhistorie og opphav), og kan på auksjon få en høyere pris, kanskje
mye høyere pris. Vanskelig for meg å vurdere. Men du bør holde dem
samlet.
For å konservere dem og hindre ytterligere rust, bør du forsiktig
børste/pusse vekk løs rust på flekkene, og stryke på et tynt lag Owatrol
eller liknende på flekkene. Siden det er kjent hvor skiltet kommer fra,
syns jeg det er greit at du beholder husmalingsflekkene nederst. Noen
har kanskje i framtiden brukt for å vite hvilken farge det var på posthuset
i Ørnes?
Skal de monteres som i gamle dager, så bruk skruer av den typen som ble
brukt på 1950-tallet, med rett spor. (Ikke pozidrive eller phillipshode, dvs. ikke kryss-spor.) I tillegg skal du bruke en gummiring, eller
annen kunststoff-ring under skruehodet, slik at ikke skruehodet kommer
rett mot emaljen. Det er viktig for å hindre ytterligere skader på emaljen.
Så var det alderen. Postskiltet kom i 1935, som du har funnet ut. Det ble
kunngjort i Cirkulære fra Poststyret 23. november 1935. Etter vanlig
ordning ville neppe poststeder som hadde støpejernsskilt få de nye
umiddelbart, og under krigen var det vel mangel på alt.
Ørnes var et poståpneri, og i Sirkulære fra Poststyret 10. mars 1950, sto
det følgende melding: "Det vil bli satt opp navneskilt ved alle
poståpneriene. Leveringen av skiltene skjer etter hvert, over et tidsrom
av ca. 2 år."
28. august 1953, hadde Poststyret funnet ut at det var svært uensartet
praksis i forbindelse med opphenging av postskiltet og navneskiltet, og
bestemte at : " - navneskiltet flyttes slik at det kommer like over
postskiltet, på vegg hvor det faller lett i øynene (mot vei, brygge e.l.).
Postkassen bør så vidt mulig plasseres under postskiltet. - Dette bes også
iakttatt ved nyoppsetting av skilt ved poståpnerier som ennå ikke har fått
navneskilt."
12. oktober samme år (1953) ombestemte de seg. En postmester hadde
påpekt at dette førte til en "vidløftig omplassering", og derfor: "En finner
derfor å burde endre direktivene slik at skiltene settes opp i følgende
orden: Øverst postskiltet, under dette navneskiltet, og postkassen så vidt
mulig under sistnevnte skilt."
Med andre ord: Postskiltet er sannsynligvis fra perioden ca. 1935/-36 til
1950/-53, og navneskiltet er sannsynligvis fra perioden 1950-1953.

Så var det å stille seg i kø for lapskaus, de første og mest sultne
rakk to runder. Og tradisjonen tro, Selskapets skål kl. 14:58,
fraværende medlemmers kl. 15:03 og til sist, for Postverket som
det engang var, kl. 15:07.

Medlemmenes 5-minutter


Trond kunne fortelle at han som leder i NPS var bedt om å
åpne den nye frimerkeutstillingen i Sandvigsalen på
Maihaugen, «Kongelige skatter», den 24. april. Utstillingen
varer til 9. oktober.



Redaktør Per Erik opplyste at Budstikka nr 2 var rimelig fullt.
Men han forsikret at det var god plass i nr 3, med deadline
midt i august. Der var det også mindre obligatorisk stoff enn
i de andre numrene, så det var viktig å få inn nok annet
stoff.
Per Erik hadde fått en artikkel til Budstikkas innboks cirka 1.
mars, som dessverre var forsvunnet før han fikk den
overført til riktig mappe og PC. Noen som har levert et
bidrag 1. mars, men som ikke finner det i dette nummeret,
og som ikke har hørt fra Per Erik?





Den var kommet en ny bok av Egil H. Thomassen,
«Postbåtforlis 1691-1907», utgitt av Skanfil. Per Erik hadde
med bøker til spesialpris.



Tore Berg fortalte om de nye frankeringsetikettene som
nettopp var kunngjort fra Posten, og som skulle tas i bruk
allerede påfølgende mandag.
Wilfred Wasenden viste til sin artikkel i Budstikka 1/2016
s. 10, om løsbrev fra Sverige til Røros. Han etterlyser
informasjon om firmaet Engzelius og deres rolle som
postdistributør, jfr. artikkelen.





Inge Johansen minnet om postkort-/samlemesse i Råde
den 10. april.



Gunnar presenterte Selskapets donasjonsauksjon for å
styrke Gelleins minnefond, nå som renteinntekten av
kapitalen er så lav. Alle medlemmer oppfordres til å donere
ett objekt til NPS med beskrivelse, verdien av objektet skal
forsvare et utrop på minst 50 kr. Leveres kasserer Gunnar,
eller sendes til vår postboksadresse. Han oppfordret, på
vegne av styret, alle til å støtte opp.
Bjørn Muggerud ga på forespørsel en kort orientering om
hvordan OFK håndterte situasjonen med hensyn til
formannsvervet.



(se side 14)

Med vennlig hilsen fra Norsk Posthistorisk Selskap,
Arvid Løhre, sekretær
(og tidligere førstekonsulent ved Postmuseet i Oslo.)
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BUDSTIKKA
mottar trykningsbidrag fra følgende firmaer
Skanfil Auksjoner AS
Skanfils Moldenhauer-auksjon
Kjell Germeten AS
Engers Frimerker
Norsk Posthistorisk Selskap takker for bidragene.

195. auksjon 15. og 16. juli 2016

75. auksjon 11. og 12. november 2016

90. auksjon 25.-26. november 2016

114. auksjon 14.-15- oktober 2016

