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Referat fra møte L. april2OlT
@yvind Midtlid: Om postforholdene

på Hellesylt (Sundelven), Slyngstad
(Stranden), og Norddalen med
tilliggende poståpnerier rundt
Norddalsfjorden, del 1

FranzJosef Gtinnewig:
Danzig-Christiania Portofri Sag 1853. 17

Tore Haga: Rekommanderte brevkort -
En kommentar 18

Arvid LØhre: lkke postbonde, men
postfører Jacob Pisani i Nordfjord 18

Oddbjørn Salte: Nordlandsposten ll,
1775 - 7800
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hjemmesiden www.posthistorisk.no

når foredragene er klare - samt i

Budstikka nr. 3, september 2017.
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redaktøren:
Dette nummeret av Budstikka har 6n stor
"hovedartikkel". Den kunne fylt hele bladet

- men jeg har etter avtale med posthistori-
keren Øyvind Midtlid delt den på to utgaver.
Fortsettelsen er ikke mindre lesverdig. Den

kommer i Budstikka nr. 3.

Øyvind Midtlid var forfatter også i det første
nummeret av Budstikka jeg hadde ansvar for.
Det er 5 år siden. Øyvind har ikke holdt pause

i disse årene. Både Budstikka og NFT har hatt
innholdsrike artikler fra hans hånd.

Jeg hadde håp om at det ville komme nok

stoff til Budstikka de årene jeg ville sitte med

ansvaret. Jeg hadde ingen konkret tidshori-
sont da Trond Schumacher spurte om jeg ville
redigere bladet "noen år".

De 5 årene har forløpt smertefritt. Håpet om nok stoff er blitt innfridd. Også

andre enn Øyvind Midtlld har vært gjengangere. Jeg har absolutt ingen mot-
forestillinger til å få mer stoff fra NPS-medlemmer som har skrevet før. Noen

kommer tilbake etter års pause. I dette nummeret presenterer et av

Selskapets tre tyske medlemmer, Franz Josef Gr.innewig, et norsk brev. FJG

har nå fått mer tid til rådighet for filatelien og har lovet Budstikka flere bidrag.

Budstikka bør ha plass for alle som vil presentere forskning. Skulle omfanget

av en eller flere utgaver overstige det "vanlige" sidetallet fordi stofftilgangen

blir "stØrre enn normalt", så vil det være i Selskapets ånd å spandere både

trykk og porto til utgaver med større sidetall. Så: Skriv og publiserl

Jeg har fortsatt ingen konkret tidshorisont for min redaktørperiode. Så lenge

"helsa holder", tilførselen av stoff gjør at jobben føles interessant - og ikke

minst at styret finner det forsvarlig, fortsetter jeg i dette ærefulle oppdraget
"noen år", m^^- r-/E

;:iiiri*ti,l$

?er EriE

ll istoriefo,rtell i n g,
Redå*tøren qvdet danske PasthistøriskTtdsskrtft pHTl er en posthlstoriker med glimt i øyet og

'iin ftirtellerevne som mafige kan og bør misunne ham. I boken, sorn er avbildet til venstre, har

hair sariilet 29? åv sine "fortællinger fra frimærkernes verden". Med utgangspunkt stort sett i

frim€tkerr'brev og stemplei formidler Otto Kjærgøørd god posthistorie, på 304 sider'

I 
.ming 

øyne er forfatteren først og fremsl kultu$ormidter. Otto formidler viten fra hele verden

{og også vi:rdensrommet} I sine historier, til og med et par glimt med norsk bakgrunn/
tilknytntry. En lesverdig bok for alle med sans for mer enn sine egne samle-områder.

Om boken kan finnes i norsk frimerkehandel vet jeg ikke, men den kan i alle fall bestilles hos

utgiveren NQRDFRIM A5 (AFA-forlaget), ISBN 132978-87-7O12-427-Otor DKK 155,- + porto.

Vel anvendte penger!

PS: En donsk/svensk forlegger av gommel god årgong utga for en generosion siden en

rekke småskrifter om "Vdrdeliist vetonde". De vør interessonte nok; lesverdige - men

ikke bevoringsverdige. Ottos historier er bevaringsverdige! Og ikke verdiløse.
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Et nytt årsmøte er tilbakelagt.
Styremedlemmer og leder som
sto på valg denne gang, ble alle
gjenvalgt og fortsetter i sine verv
til beste for medlemmene.
Styrearbeidet I NPS i de seneste
årene representerer en
betydelig grad av stabilitet.

Det er lite opposisjon over tingenes tilstand blant medlemmene og
det er få - om noen - som ønsker større endringer i måten
selskapet drives på. Selskapet består av medlemmer som
foretrekker å kommunisere og samles omkring hobbyen vår på
gamlemåten med medlemsmøter og medlemsblad om posthistorisk
stoff.
I vinter lot Styret i NPS Selskapets 40-års jubileum passere i det
stille, - ikke fordi det var uten interesse, men utfra den tankegang
at feiringer ikke bør skje for ofte. Slik som i 2002 da vi var 25 år og
utga et eget bokverk med tittelen «Fra Svinesund til Haparanda»
med Tor Østlund som redaktør. Snart er vi 50, og etter hvert tre
kvart hundre og kanskje også hundre år, noe som utvilsomt vil
kreve skikkelige markeringer. Men før vi når neste milepel, kan det
likevel være på sin plass med en noe mer avmålt oppfriskning av
Selskapets historiske bakteppe. Det var den 19. februar vi var føfii
år; på denne datoen i 1977 møtte 15 innbudte medlemmer til
stiftelsesmøte i Oslo Handelsstands Forenings lokaler i Oslo. I tillegg
var det avlevert 23 skriftlige tilsagn, slik at stiftelsesprotokollen ble
undertegnet av 38 stiftere. Til styremedlemmer for året 1977l1g7g
ble valgt Harry Snarvold (formann), Efr6n Rebolledo (viseformann),
Paul H. Jensen (sekretær), Arne Thune-Lårsen (styremedlem), Edw.
Chr. Hannevig (kasserer) og Leiv A. Brecke (revisor). lkke f6r var
vedtektene for Selskapet kommet sånn nogenlunde på plass, f6r
behovet for presisering av formålet kom på agendaen. på årsmøtet
den 21. januar 1978 ble f6lgende formål vedtatt (§ 1):

«NPS hor til formål å fremme interessen for posthistorie, med
særlig vekt på filatelistisk beorbeidelse ov norsk posthistorisk
materiale. Formålet innebærer ot medlemmene aktivt bidror til
posthistorisk forskning, publikosjon av forskningsresultoter og av
annen dokumentosjon».

Like viktig den gang var å kunne foreta en avgrensning av hva
'posthistorie' og 'filateli' er og hva disse sjangere av hobbyen vår
skulle innbefatte. Formannen kom her med sitt personlige forslag
til nomenklatur, der posthistorie ble definert som << studium og
dokumentosjon ved relevonte postole objekt, av postbehandling,
postruter, portosotser etc. i en historisk sommenheng, mens filateli
ble definert som et studium og dokumentosjon ov relevonte,
posta le obje kts fremstil ling, utgivelse, estetiske utforming,
sjeldenhetsgrod og bruk». Etter dette var debatten i gangl I et ikke
referert innlegg av 8. april L97B fra E. C. Hannevig som er å finne i

Selskapets arkiver heter det bl.a.: << Forslogetfro formannen går ut
på å definere posthistorie og filoteli hver for seg. Etter min
oppfatning skaffer vi oss dermed et uløselig problem, fordi disse
grener er så nær knyttet til hverondre, ot det ikke er mulig å sette
en grense mellom dem. Dessuten er det selskapet uvedkommende å
definere filateli. Det md overlates tit filotelistene selv, dersom de
ønsker å gjøre det. lstedenfor å definere hvo posthistorie skol
onsees å være, ville jeg foretrekke å definere hva en posthistorisk
samling skol gå ut på, og jeg synes i så henseende ot Artikkel 1 i
lnternotionol Rulesfor Postol History Collections approbert ov F. l.
P. Postal History Commission Milon den 23. oktober 1976 gir en god
dekning. Jeg foreslår ot denne ortikkel sommen med Explonotory
Note oversettes og forelegges for approbasjon på et senere møte.
En posthistorisk somling vil i de fleste tilfelle inneholde fitotelistiske
objekter, oftest brev med frimerker, men også løse frimerker, med
det vil være golt å bruke filotelistisk epoke-inndelinger for
posthistoriske samlinger. Man må rive seg løs frø det magiske året
1855 da frimerket ble innlørt i Norge i posthistorisk sommenheng.

En somler vil legge sin somling opp efter personlig onlogte linjer, og
kon ikke bindes ov tilfeldige volgte epoker. Velges for eksempel en
studie over postrutene, vil det gå på tvers ov stempel-innføretse,
frimerke-innfØrelse eller ondre for soken uvedkommende kriterier.
For øvrig foretrekker jeg uttrykket pRE-FRIM fremfor pre-filoteli.
Det harmonerer også bedre med det engelske pRE-ADHES|VE. Mon
kan gjerne tale om pre-frim med - eller uten - stempler, men ordet
bør brukes bore om objekter og ikke om en posthistorisk epoke.
Det er et kunstig posthistorisk skiile. Jeg foreslår ot man ovstår fra
å oppdele posthistorie i epoker»>.

Resultatet ble at man etter korrespondanse med F.l.p,s president,
professor Dr. Vito Salierno, Milano, la seg på det internasjonale
regelverket som var under utarbeidelse for denne typen av
samlinger. Det hører også med til Selskapets historie at Budstikka
så dagens lys i 1995 med Tor Østlund som medlemsbladets første
redaktør, og at Selskapets praktfulle formannsklubbe, som
undertegnede lover å være mer pertentlig i bruken av på
fremtidige møter, ble donert av Jakob Østbye i Horten til selskapet
v/ E. Chr. Hannevig den 6. oktober 1978. Den var ment å skulle
brukes på talerstolen og til å holde takten på Selskapets
utbringelse av de tre tradisjonelle skåler under middagen!

Denne gang har jeg valgt å trekke fram noe av den innsatsen som
norske skip og sjøfolk har gjort i det mellomfolkelige forsknings_
arbeidet i Antarktis opp gjennom årene. I perioden forut for Roald
Amundsens sydpol-ferd i tgi.}-L2, hadde 22 ekspedisjoner trengt
sørover i Sørishavet med det antarktiske kontinentet som må|,
hvorav hele 13 med norske skip og L0 med norsk mannskap. Av
norskbygde skip er det neppe noe annet skip som har tjent den
vitenskapelige polarforskningen i samme grad som «Antarctic».
Skipet er et av de få polarskipene som har gjort tjeneste både i

Arktis og Antarktis. Skipets endelikt fant sted under den svenske
ekspedisjonen til Otto Nordenskjold til Vest-Antarktis i 1901_03,
også en ekspedisjon med norsk skute, kaptein og mannskap. Den
12. februar 1903 ble skipet skrudd ned av isen og forsvant i dypet,
som vist på det avbildete argentinske postkortet, etter at
mannskapet på 20 hadde berget seg ut på isen og i land på den
vesle pauletØya, hvor de overvintret inntil de ble berget av det
argentinske krigsskipet «Uruguay» i november 1903.

Fra ekspedisjon er det god grunn til å berØmme en av de svenske
deltagerne, Dr. Gøsta Bodmann, ikke bare på grunn av de
omfattende meteorologiske og hydrografiske observasjonene han
hadde ansvaret for i de 2 årene han tilbragte i isen, men også for at
han tok vare på den avbildete konvolutten til brevet han mottok på
Port Stanley etter bergingen, sendt fra Breidablikk i Norge den 1.
juli 1903 og ankomststemplet Falklandsøyene samme år. Hvem
som sendte brevet er ukjent da konvolutten er uten innhold og
avsenderadresse. Men like fullt et praktfullt posthistorisk objekt fra
en svært så berømt svensk Antarktis-ekspedisjon som hadde sterke
bånd til polarnasjonen Norge.
(Dette brevet gjenfinnes nesten sist i dette nummer ov Budstikko,
på side 2j)

Med vårlig hilsen og et varmt ønske om å .øte mange av dere
på Frefil 2017 ijunifra TrOrå,

Lederens hiørne:



PRoroKoLL FRA ÅnsruØTE I NoRsK

POSTHISTORISK SELSKAP

Lørdag1. april 2OL7,KaflAsylet, Grønland 28' 0188 OSLO'

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'

3i Rapport fra Dr. Per Gelleins Minnefond'

4) RegnskaP.

5i Fastsettelse av kontingent for 2018'

6) BudsjettforslagZOLT'
7l Valg: Leder (L 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) oS valgkomit6

1) Konstituering.
a) Godkjennelse av innkalling'

MØtet ble åpnet av leder Trond Schumacher kl' 13'15' Det

var 25 medlemmer med stemmerett innskrevet i

møteprotokollen. lnnkalling med saksliste var kunngjort i

Budstikka nr.1l2Ol-7 og på Selskapets hjemmesider'

Vedtak: lnnkallingen godkjent'

b) Valg av dirigent og sekretær'' 
Vedtat<, lvar SundsbØ ble valgt til dirigent og Arvid

Løhre til sekretær'

c) Valg av,o ."Jl",'er til å underskrive protokollen'

Vedtak: Bjørn SchøYen og Tore Haga'

2) StYrets årsmelding'
Årrr"tOing"n var giengitt i Budstikka nr' t/2OL1' ogble

gi"nno,eå,.punktui'avdirigenten.Detblegitten
kommentar om hjemmesiden' Redaktøren av Budstikka fikk

aPPlaus in absentia.

Vedtak: Årsmeldingen 2016 godkjent uten merknader'

3) Rapport fra Dr. Per Gelleins mlnngfond,

nrppori"n for 2017 ble lest opp i sin helhet av Trond

Selskap, 1.4.20t7, utdeles kr 8'000 fra Dr' Per Gelleins

Minnefond til to prosjekter fordelt slik:

ri rriet- og Feltpostforeningen (KFF) v/ Biørn Muggerud'

kr 5.000,-
til utgivelse av en bok av Øivind R' Karlsen med tittelen:

«Norsk feltPost og litt til...»'

2l Norsk Skipsposthistorisk Forening (NSPF) v/ Odd Arve

Kvinnesland kr 3.000,-

til del 2 av særtrykk med oppdatering av første/siste

registrerte datoer i Per E. Danielsens bok «Norske

SkiPsPoststemPler».
Oslo, \'4'2017 '

T r onfu S du*vr'tø,cltB,r(sien' ) / lv ø-r S u'wd'*t $ien'\

ArviÅ' Lø|wo(sign')»

Vedtak: Rapporten fra Dr' Per Gelleins Minnefond 2017

ble tatt til orientering.

4) RegnskaP.
nlgnrkapet 2016 for NPS og Gelleins Minnefond var gjengitt

i euAstikta nr. Ll2Ol7, og ble gjennomgått og kommentert

av kasserer Gunnar MelbØe' Revisor lnge Johansen leste

revisjonsberetningene. Han hadde funnet alt i orden og

anbefalte godkjenning.

Vedtat<: Regnskapene godkjent uten merknader'

5) Fastsettelse av kontingent for 2018'

Siyret foreslo ingen endring av kontingenten for 2018'

Vedtak: Kontingenten endres ikke og blir dermed

kr 400 for 2018.

6) Budsiettforslag 2017.

siyr"ts tlrstag til b;dsjett, gjengitt i Budstikka nr' \12017 
' .

Utå dennomgltt av kasserer Gunnar wtelbøe' Ett spørsmål

ble besvart.
Vedtak: Budsjettforslaget for 2017 godkjent uten

endringer.

7) Valg.
Valgkomiteen besto av Arne Thune-Larsen og Jan Kr'

tsafsen. De hadde levert en innstilling som 
-var 

gjengitt i

Budstikka tl2}17. Dirigenten ledet valget' Styret forslo

gjenvalg av valgkomiteen.
V"dt.tt Vrtgkomiteens innstilling ble fulgt' og

følgendeble enstemmig valgt:

i"d"r, 1 år: Trond Schumacher (gjenvalg)

Styremedlemmer, 2 år: @ivind Rojahn Karlsen og

Gunnar Melbøe (gjenvalg)

(Olav Dyresen og Arvid Løhre var ikke på valg)'

Varamedlemmer, 1 år: Ole Jørgen Grann og @yvind

Midtlid {gienvalg)'

Schumacher:
«Ved starten av året 2OL7 er fondets egenkapital på kr

135.415. Av dette er kr 100'000 grunnkapital som ikke kan

røres. Fondet har mottatt en rekke donasjoner de.seneste

årene. I 2005 fikk Norsk Posthistorisk Selskap en donasjon

oå kr 50.000, som Selskapets styre valgte å legge til Fondet'

t"n"r", i 2OL3, 20L5, zOtG og også i 2OL7 ' har fondet blitt

styrket med pengegaver fra våre medlemmer og overf6ring

irå i"irrro"i. r iioi ble det avholdt 6n donasjonsauksjon'

;;;;;,:*" r"t s.ooo kr. salg av Paul H' Jensens hefter

;;;;; tr. innbrakte vel 10.000 kr' På tross av det svaert lave

r"","",ø",, gir denne generøsiteten. og dugnaden

,rt,Si,","r'for-tildelinger Uet ellers hadde vært umulig å

klare med rentebeløPet alene'

År"tt søknadsfrist har vært kunngjort både på vår

hiemmeside og i Budstikka' Etter fristens utløp den 20'

mars. forelå det to søknader tll behandling' Det ble søkt om

;ii ;;;;;; kr 11.000. Begge prosjektene er solide og godt

U"Utr"i"r. I forbindelse med årsmøtet i Norsk Posthistorisk

Revisor, l år: lnge Johansen (gjenvalg)

Stvret for Dr Per Gelleins m

leder (formann) for NPS samt lvar SundsbØ og

Arvid LØhre (begge gjenvalg)'

Valskomit6: Arne Thune-Larsen (gjenvalg) og Jan Kr'

lsaksen (gjenvalg)'

Årsmøtet ble deretter hevet av dirigenten kl' 13:32'

Oslo, 1.4.2017

A w dt Løhws,årsmøtets sekretær (sign' )
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REFERAT FRA MEDLEMSMøTET 1. APRIL 2017

Egil H. Thomassen utnevnt til æresmedlem av NpS

I år er Norsk Posthistorisk Selskap 40 år, ogdet var en fin anledning
til å hedre en av veteranene innen filateli og posthistorie, nemlig
Egil H. Thomassen. Han deltok på møtet med følge, ogTrond kunne
derfor ønske tre generasjoner Hellum Thomassen spesielt
velkommen!
I følge Egils egne ord var det slett ikke selvfølge at en ,,skarve

luftpostsamler" skulle tas opp i det posthistoriske selskapet. Men
for Paul H. Jensen var det ingen tvil, og på våren j.gg4foreslo han
at Egil skulle inviteres inn. Det ble han, og Egil har vært medlem
hos oss siden det.
Omtale seg selv som luftpostsamler er litt beskjedent, iallfall sett i

lys av etterfølgende meritter. Han utarbeidet retningslinjene til
F6d6ration lnternationale de philat6lie (Ftp) for utstilling og
dømming av aerofilateli, og var kommisjonspresident i Flp 1992-
2004. Han har dessuten vært president i Norges Filatelistforbund
1997-1999. Men det som kanskje teller mest i denne sammenheng,
er all den verdifulle litteraturen han foreløpig har bidratt med, nær
200 artikler om filateli, post- og lokalhistorie, og fire viktige
referanseverk innenfor rammene for posthistorie, nemlig
«Norwegian Air Mail» (1998), «Flygeblad over Norge 1940_1945»
(2009), «De norske FN-styrkenes posthistorie» (2010) samt
«Postbåtforlis !69t-1907» (2016). Og blant artiklene han har
skrevet har vi kunnet nyte godt av flere av dem i «Budstikka»,
særlig de senere årene.

Egil H.

Thomassen

ble under applaus
høytidelig
utnevnt til
æres-medlem av
Norsk Post-
historisk Selskap,
og ble overrakt
tilhørende diplom
samt blomster.
Vi gratulerer!

Deretter gikk Trond over på litt generell informasjon. Møtene i 2.
halvår er med vanlig forbehold fastsatt til 23. septemb er og 2.
desember.
Styret har vedtatt å tilby en ærespris til den nasjonale 6nrammes_
delen av utstillingen «Lister 20j.7» i høst.

Hovedposten etter årsmøtet
Nok en gang var ansvarlig for hovedposten hentet fra egne rekker.
Styremedlem Olav Dyresen skulle presentere: «ps51sn isg
gjennom Hedmork frem til co. l9O0 - noen smakebiter,»

Han konsentrerer seg om tiden med prefrim, lll-rings, 1-rings og
håndskrevne karteringer, men også riststemplene. Hamar hadde
forresten 1O-rist, og det skal da ikke være omtalt i Gjelsviks
håndbok. Vi fikk også vite at håndskrevet «Hamar» fra 1950, i

motsetning til hva man skulle tro, er ganske sjeldent. Årsaken er at
det gikk forholdsvis kort tid fra poststedet Vang ble flyttet til
kjøbstaden og fikk navnet Hamar, til det fikk tildelt navnestempel.
Men med slik kunnskap kan en samler skaffe seg en godbit til en
billig penge.

Andre objekter har ikke blitt ervervet like billig. Vi som må stå til
rette for en bedre halvdel etter en auksjon, kan godt få oss til å
rapportere hjemme at «-det gikk forholdsvis greit!» etter an
auksjon, når man i virkeligheten har «gått bananas» med
budskiltet. Flere kan kjenne seg igjen der, jal
Nå er ikke en referent den beste til å videreformidle informasjon
fra et foredrag, og jeg stopper der. Olav har skrevet i Budstikka
tidligere, og jeg regner med at han kommer tilbake med ytterligere
interessant informasjon fra området han kjenner så godt, i form av
nye artikler.
Etterpå ble det spørsmål og diskusjon om blant annet om reglene
for- og bruken av «Avissag», påtegningen «Magtpaaliggende» og
stempelet «SVINESUND b».
Matpause
Ny vri, denne gangen valgte de nye lapskausansvarlige damene å
gå rundt til bordene og servere, så det gikk litt tid før alle hadde
fått. Kan nok hende det blir litt mer som vanlig neste gang, det går
seg noktil, slikvi vil ha det. påfyll til de ekstra matglade ble også
tilbudt etter hvert.
De tradisjonelle skålene under måltidets gang, var det ingen
endring på. For oss, de om lag 25 medlemmene til stede, kl. 14:55.
For de fraværende, inklusiv Finn Bjørke som sendte sin hilsen fra
Australia, kl. 15:03. Til slutt var det skålen for posten, som den
engang var, kl. L5:08.

Medlemmenes 5-minutter
Vi tok opp igjen møtet kt. 15:15.

Bjørn Schøyen kunne hilse fra vårt medlem Svein Arne
Hansen. Og han minnet om påmeldingsfristen til Nordia i
Vejle, som er 1. juni.

Gunnar Melbøe kunne vise fram en flott utgivelse fra Krigs-
og Feltpostforeningen: «Fra vikingtiden tit Afghonistan.
Postkort med norske militærmotiver.»» Og han pekte på at det
var helt utrolig hva som varvist i publikasjonenl Det ble gitt
en velfortjent applaus til forfatteren, Knut Arueng, som var til
stede.

Knut Arveng tok da ordet, og takket på vegne av KFF og seg
selv for bidraget til utgivelsen fra Gelleins minnefond.

Arvid Løhre var på Forbundets Facebook-side oppfordret til å
ta med til salgs eksemplarer fra sitt restopplag av heftet ((post
og postlolk i Gjerdrum»t (1992). (Og hon bte faktisk kvitt ett
eksemplorll

Arne Thune-Larsen snakket om en ny bokav Arne Øktond:
«Norwegen, schiines Lond I Tyskprodusert fredspropdgando i
krigens Norge, 7940-7945.» Det handlet mye om de tyske
kunstnerne som fulgte okkupasjonsstyrkene, og som blant
tegnet postkort som soldatene kunne bruke når de skrev
hjem. Han ble supplert av Knut Arveng, som kunne fortelle at
han hadde bidratt med materiale til boka.

Spontanauksjon
Det var faktisk bare 12 medlemmer igjen til stede da
spontanauksjonen begynte. Et donert objekt, en postsaks med
posthorn gikk for 100 kr. Ellers ikke mange objekter, og heller ikke
så mye å skrive om.
Men greit awiklet av rutinert auksjonarius Trond, og like rutinerte
bisitter, bokfører oB oppgjØrsansvarlig, Gunnar. Slutt kl. 15:55.

Referent: ArttiÅt

lnformasjon fra styret

Foredragsholderen på årsmøtet får gjerne litt kortere tid enn ellers,
og tiden fram til lapskausen ca. j.4:30 - en drøy halvtime, ble stilt



Om postforholdene på Hellesylt (§undelven), §lyngstad (stranden), og Norddalen med

tilliggen de postå pnerier ru ndt Norddalsfjorden. nv ØWind Midtlid.

Med unntak av en bipost mellom Trondhjem og Molde, var ellers hele Vestlandet og Sunnmøre uten faste post-

ordninger før opprettelsen av Hovedpostruten over land fra 1785. ( Kgl.res. 1315-1785, sannsynligvis i virksomhet

fra januar 17g6)Det var likevel postbefordring i området før hovedpostruten offisielt ble igangsatt. Uoffisielle kilder

nevner postbefordring mellom Nordfiord og Hettesylt over Flofjeltet så tidlig som 1680, videre befordring over
,,Ljøfjeltet,, til Røyr i samme forbindelse. Regulariteten ved denne ordningen var nok noe tilfeldig, men de samme

gamle postveiene blir innlemmet i hovedpostruten som skulle komme ivirksomhet noen år senere. Som en følge av

en utrednin gl L775 av Junghans og Schancke om en "Post-Tour" mellom Molde og Bergen over ytre Sunnmøre, var

det oberst Fosting i Bergen som fikk gjennomslag for sin tanke om en sammenbindende postrute mellom

Stovonger, Bergen og Molde. Den indre linje blir valgt, og på Sunnmøre får vi postbefordring i hovedpostruten over

land gjennom Sundetven,(Hellesylt) Stranden(Slyngstad, Ous) og Ørskoug(Amdam)'

Det er omsorgen for bankobrevene og hurtig postbefordring som er avgjørende grunner for rutevalget over land, og

da særlig ved å unngå de farlige "sjøstykkene" på strekningen. I innledningen til timeseddelen som vist i ill.2, er

omsorgen for bankobrevene uttrykt på følgende måte, og måtte noteres nøye på timeseddelen på hvert

poståpnersted:
,,1 hvilke og hvor underveis Boncobreve indlægges, og igjen udtages øl Posten, sømt i hvad stdnd disse befindes"'

I denne ruten hadde postbønden e I2,!4 og 16 sk. pr.mil for befordring "landeveis" etter hvert som veilengder ble

ferdigstilU 20 og24 sk. for befordring sjøveien. Videre var postbøndene fritatt for utskrivning til militærtjeneste,

sivil og militær skyss, og ellers mange plikter som lå den "gemene almue" til byrde.

Fra Nordfjord til SunnmØre. Poståpneriet på Hellesylt. ( Lille-Ringdol.)
lnn i Romsdols AmL I følge lokale kilder og poststedsdatabasen ble det opprettet
Fra Kirkhorn i Nordfjord gikk postveien videre til poståpneri på Hellesylt ved Kgl.res !./5.-L785. Res.-meldingen er

Sunnmøre, og passerte fylkesgrensen ved Kjelstadli. ikk" verifisert. Navnet Hellesylt kan vi se første gang nevnt i "
(432m o.h.)Ned mot Hellesylt gikk postveien i bratte Forklaring til pontoppidans kart" fra 7785, men ikke som poststed:

svinger, forbi "Øgarden" og kirken. Videre måtte "De imellom Bergen og Molde , samt Bergen og Stavonger på et
posten befordres med robåt til Ljøen , "landeveis" første anlogte, men ennå ikke obbroberte veier er, bl.a. Hellesylt i
overLjøfjelletogned Herdalsbrekkapåsinveitil strekningenfroReedtilMolde".Myetyderpåatpoståpnerietvari
Slyngstad i Stranden. ( Nordstrand,s.80.) virksomhet fra 1786, da samsvarende med hovedpostrutens

oppstart; sannsynligvis fra 6.7.7786. Poståpneriet var den første

tiden lokalisert til Nedre Ringdal på bruket "Øgatd" med Endre

Olsen "Øgards-Endre" som første poståpner. Navnet var på denne

tid trolig Hellesylt PoståPneri.

Betati brev fro Kirkhorn i Nordfiord tit Drommen dotert 6/9-

1840. Brevet er kortert som nr.2 og håndskrevet Kirkhorn

15 Sept og betalt med 76 sk. Brevet er befordret i hoved-

postruten tit Molde, videre direkte kortert til Drammen som

nr. 4 i kartet. Brevet er påført en bærepenge notering med

2sk, et gebyr nedfelt i kgl.res av 78L6.

Bildet viser bebyggelsen på title-aingdal, (Øgoren) i 7876' Det er det store

huset i bokgrunnen som er interessont, do det trolig vor der poståpneriet

vor lokolisertved opprettelsen i L785. Poståpner fro begynnelsen var Endre

olsen, oftest omtolt som "@gards-Endre." Det er også kient ot Knud Syltevig

forpoktet "Øgorden" på 7840 tottet, og ot også hon virket som poståpner

på Ringdal, sonnsynligvis fra 7844 til 1850.Poståpneriet på "Øgorden",(

Nedre-Ringdat) lå rimetig holv-veis på "Den Trondhiemske Postvei"mellom

bispebvene Biørqvin oq Nidoros.
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lfØlgepoststedsdatabasenerHellesyltlposthistoriennevntsompoststed ilTgT,ogfinnesifortegnelsenfralg0gover
poståpnerier som da skartirderes nytt sesrsrunnet kongeskifte. N;;;;i;;";r;ffi;;i;;';#; ;;;;ffi"ffi iinearr,noe som bekreftes på illustrert timeseddel fra 1g35.
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Timeseddelen er attestert av T,Ringdol, og dette kan være poståpnerens signatur fra 1"g35, uten at dette kan bekreftes.

Ringdol på Hellesylt.
Navneendringen en gang mellom 1g16 og 1g33
fremkom mer trol ig av poståpneriets geografiske
beliggenhet på Lille Ringdal. Dette er første gang vi får
en navneendring ved poståpneriet på Hellesylt; men ikke
den siste! Det blir videre fremover ganske uoversiktlig;
der vi få r a lternative poststedsbetegnelser; forskjellige
d ireksjonsavisninger; stedsnavn på postå pnerier som
fremkommer av geografisk beliggenhet; navneangivelse
som f6lge av navn på prestegjeld, og endelig dialekt-
varianter som fullender den store forvirringen. Endre
Olsen,"@gards-Endre" er allerede nevnt som poståpner
den første tiden. Videre er det i 179g en mann ved navn
Jens Hess som blir omtalt iforbindelse med at en mann i
"fylla" hadde omtalt Hess og hele hans hus som post_
tyver. Mannen ble stevnet for disse uttalelsene, men det
var Hess som ble dømt for Økonomisk utroskap; med 2
måneders tukthus til følge. Hess var også lensmann, og
mye trolig også poståpner rundt dette århundreskiftet. I

tillegg til disse nevnte er det videre sannsynlig at det var
sokneprester, lensmenn og lærere som fungerte som
poståpnere den første tiden. Ved hjelp av tilgjengelige
illustrasjoner viljeg videre i artikkelen forsøke å gi et
mer oversiktlig bilde av postforholdene på Hellesylt
(Sundelven), Slyngstad

"Ringdalbrevene.,,

(Stranden), og Norddalen med tilliggende poståpnerier rundt
Norddalsfjorden

Bor§***un*,,{,

Fra lrskog gikk bipostruten
vestover til Borgensund(
Ålesund) med post til og fra
ytre/søre Sunnmøre.

oversiktskort over hovedpostrutens vei gjennom sunnmøre i Romsdors
omt representert med poståpnerier på Heltesylt, Stronda og @rskog.
Post til Norddalen måtte ovledes fro disse poståpneriene, og det vor
ingen offisiell postrute til Norddol før L5/4-1859. Det vor likevel en
overgangsordning der formonnskopet i Norddolen hadde onsvoret for
postbefordringen etter å mottott et statstilskudd for dette på 12.Spd. pr.
år. Dette vor fra 7g53, og kom i stond etter stodige kroger på en tit\erdig
og dårlig postordning.

For en tid tilbake fikk jeg tilgang til et ikke ubetydelig antall brev som omhandlet korrespondanse fra Hellesylt,(sundelven)
til tacob Ringdal i perioden fra ca. 1838 til 1860 tatt. Noen av disse brerene tir "r,i,* 

å* ;"i;;; 
';;;;;r;il#'ol=r,r,"forhold på Hellesvlt og isundelven. Jacob Ringdalr",. 

"n 
,.nn ,"0 *"0" "å;;;;;r"r;iiår"r" i konfirmasjonsatderen

satte ham i stand til å utføre tjeneste hos sorenskriver staboe i utstÅ. etter en'r<ori;;;";;:;;r*i", i ,"rJ" fip*i;;videre til sorenskriverkontoret i Bamble, og deretter tir uvrosdtontor"i 
' 
;;;;;; il 

^* 
il;;;;;;;;;;;;. ;;,avslutter sitt aktive yrkesliv som lensmann i Svelvik og Vaale i Vestfold. Første del ,, O"ni" .riikkelen omhandler """;';;"påskriftene på disse brevene fra sundetven tit Jacob ii"eJri D"ii;;;;.;;;;;;;;;; ffiilHi,'ilil;iJ;il,;'skifter navn fra Ringdal til Norddalen og endelig til Sundlelven i 1g5;.

Ssn$ori -;:,4
#-.*1*.{'*.-s,

l**§t;S* Å

,di *44r.,yi .,;.-g Eøi,ts
. å7Å.,,Y,' .' D {,..Y *-q.'
*i .t-o;,*I#*h,-,*#*



,:.'
..:

::

.a:

iii:rl.,i,i!i.
:]-,,*i',lit:,;ii::;:j.;l
,!.;.-..pi::: i...i.rr..l::::,:
:ri:i: r::.:ri::r:.:r:.'. r: i lI

I . .: i

*::;i,;giril:i

Ringdal. (1838)

Første gang vi finner Ringdal håndskrevet er på

et portobrev (ubetalt) fra Hellesylt til Skeen

datert Ringdal 28 Juli 1838 ; håndskrevet

"Ringdot 37/8". Portoen var utmålt til 18 sk, som

var riktig porto for et enkelt brev fra Ringdal til

Skeen på denne tiden. (Portotakst i

overensstemmelse med lov av 19 Januar 1837')

Ringdal.(1842)

I 1842 finner vi Ringdal håndskrevet er på et

brev datert "skolestedet Langeland" til
Christiania 25 Febr. 1842. Brevet er signert l(.

Syltevig som noe senere skulle bli poståpner

på Ringdal.

Ringdal.(1842)

Dette er det andre brevet

med håndskrevet Ringdal fra

1842. Fran kobrev(beta lt)

datert Sylteviig 5 Juli 1842

og håndskrev el "Ringdol
g/7", Brevet gikk fra

Hellesylt som nr.3 På

karteringslisten, og er betalt
med 16 sk til
Christiania.(Riktig Porto i

fPlge portotaksten av

19.1.1837.) Håndskriften På

brevene fra 1842 kan godt

være den samme, men

poståpner er forel6Pig

ukjent.

1t:::.:,: i::l::§

-a ! '.i
atr.,: " ,\*-q i§it

1.- {i#'B
1s: §å*14*
*1.*&""
*,.1{

. *;. a:9.q."&

8

ttå'q§
.]: .*,*i

-4 +!tI .*,ffi."
ffi, ;



i'-f $a
*..' å.r

f;27;-

+:- &;

d§.-€*d..'

Poståpnerens signotur fra brevets
in nskrift. Knud Syltevig, postå pner
Hellesylt fra L/L- 1844 til 1/L-1849.
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Ringdal.(1844)
Frankobrev datert Lille-Ringdal 6

Januar 1844 og undertegnet K.

Syltevig ; håndskrevet'Ringdal
6/744'Dette er første
registrering hvor vi ser
håndskrevet Ringdal med
dato/mnd./år. Dette er videre et
interessant brev da Knud Syltevig
i posthistorien er nevnt som
poståpner på Lille-Ringdal i 1845:
" Det er også kjent at Knud
Syltevig forpoktet "@gorden" på
1840 tollet, og ot også hon virket
som poståpner på Ringdal,
sonnsynligvis til 1850." Det er
med referanse i dette brevet
nærliggende å tro at K. Syltevig
var poståpner fra Januar 1844
med følgende begrunnelse:
Brevet er skrevet på Lille-Ringdal
6.1.7844, undertegnet og
postbehandlet samme dag.
Videre er brevet lukket med
poståpneriets signet med
in nskrift "Ringdals Postaabnerie !

1829 ble det bestemt at
poståpnerier og noen
postekspedisjoner som ikke
hadde signet skulle få slike.
Ringdal var på denne listen, og
poståpneriet fikk tildelt sin
postsignet i 1830; tilsendt
overordnet postkontor Aalesund
6. Oktober samme år. Så vidt
meg bekjent er dette første
registrering av denne på postal
forsendelse.

Ringdal.(1849)

Frankobrev til Drammen datert
H e I I esy lt 22 / 5 -1849, og
håndskrevet " Ri ngdal 25/5"
Bærepengenotat på brevets
bakside 1/ (sk) til utlegg for
byfogdkontoret i Drammen.
Brevet er datert Hellesylt 2215-
1849; signert l. Follestad og
håndskrevet " Ringdal 25/5"
Dette brevet kan utmerket godt
være postbehandlet av lensmann
lver Follestad da han er oppfprt
som poståpnerfra L.1.1849. Det
er også videre interessant å

merke seg den radikale
overgangen fra avstandsporto til
soneporto. I dette tilfellet ble
portoen redusert fra 16 til 8sk!

§

Y\

Poståpneriets geografiske beliggenhet på denne tid vor på gården Liile Ringdol,
hvor dette brevet er skrevet i jonuor 7844.

Lensmonn og poståpner lver Follestod har signert dett
brevet dotert Hellesylt 2/5-L849.(poståpner på Hettesylt ,r rr
lra 1/1-1849 til 1/4-1856.) 
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Ringdal.(1849)

Dette er det siste brevet
fra 1849 kjent med

håndskrevet Ringdal;

1-6111-1849. Noen
ganger finner vi

påtegningen 9/ på disse

brevene som angir hva

mottaker måtte betale
for et portobrev i sone 2

inklusive bærepenge i

1849.

I tillegg til de to brevene
som er illustrert i

artikkelen, finnes et
tredje brev håndskrevet
Ringdal 314-7849 tt
Hardanger. (Brevet er
eksponert i Einar Audun
Hanstveit's
utstillingssam ling:

Postføring med båt på

fjordane i lndre
Nordhordaland.)

Et ubetalt brev datert
Hellesylt 2.August 1850 og

håndskrevet "Nordalen
2/8" på baksiden av brevet.
Brevet er undertegnet Lars

Ringdal som er oppført som
poståpner fra 1.4.1856.

Brevet er påført et
interessant
b æ re p e n g e n otø t' 9 (skl'

som var det totale beløP

mottaker måtte betale for
dette brevet ved

utlevering.
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Det er registrert ialt 3 brev med håndskrevet Ringdal i1849,det siste som her-illustrert 16Å1-1849'Poststedsforte8nelsen

opplyser navneendring til Norddalen i 184& men dette kan i praksis ikke ha kommet i ordning før lianuar 1850!

oet er også grunn til å tro at dette var sammenfallende med handelsvirksomheten til Lars Ringdal som fikk sin oppstart fra

1850, ojat poståpneriet på Hellesylt fra samme tid var lokalisert til dette handelshuset

Dette rnarkerer overgangen fra Ringdal til Norddalen som poststedsbetegnelse for poståpneriet på Hellesylt.

Norddalen(Ringdal) 1850.
ruå kommer nrr*"nårins"n som i høyeste grad er med på å komplisere bildet om postforholdene på Hellesylt . Posten

irrr,",. irr l'rr" *ingJ.l *å o"n røtge åt n.r-n"t blir endret til Norddalen. Dette begrunnes i at Hellesylt var det eneste

poståpneriet i Prestegjeldet !
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Norddalen(Ringdal) 1852

Norddalen håndskrevet 26 I 3-7852 med
karteringsnotat og stempel fra Molde ved
omkartering. Et korrekt postalt behandlet
brev fra Hellesylt til Trondheim på

nordgående i hovedpostruten.
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Landhondler Lors Ringdol var poståpner på
Hellesylt fra 1/4-L856 til 28/s-1864. Her er hons
signatur.

Det hefter en særegen historie ved denne
poståpneren på Hellesylt, da det var han som
i egen person kom til sogneprest Barmann
med bud og bekymring om en "fritenker's"
løsgang på Hellesylt i året 1862.
"Fritenkeren" var ingen ringere enn Henrik
Ibsen som dette året foretok sin reise på

Sunnmøre. Sogneprest Bormqn var en sindig
mann, og hadde vel vært utsatt for verre ting
i sin prestegjerning enn denne "farende
fant". Alt falt imidlertid til ro, og det var
nettopp Barman som etterfulgte Lars Ringdal
som den neste poståpneren på Hellesylt.
Lokalhistorien forteller at Lars Ringdal på

sine gamle dager reiste rundt som
brevskriver på gårdene i Sunnelven!

"nordalen." (1856)

Dobbeltvektig portobrev datert Hellesylt
4.12.1856 og postsendt samme dag med
påskriften " nordolen 4/72" P orlobeløpet
har blitt justert til 10sk; å betale for
mottaker som riktig var i følge sirkulære
datert 29.9.1854. Det gledet nok
posttjenestemannen ved Molde
postkontor å kunne påføre sunnmøringen
ytterligere 2 sk utlegg for denne
forsendelsen; enten han satt på Hellesylt
eller i Svelvik.

Postsigneten med innskriften "Ringdals
Postaabnerie" fulgte poståpneriet også
i perioden hvor betegnelsen på
poståpneriet var Norddalen !

Det offisielle navnet på poståpneriet var
nok fremdeles Ringdal frem til 1859.
Dette u nderbygges med postsignetens
avtrykk på brev fra 1856.Videre er
Norddalen i poststedsfortegnelsen
konsekvent oppfprt med Ringdal i

parentes.

Dette brevet dokumenterer at
Norddaten aldrifikk postsignet i
perioden navnet på prestegjeldet ble
brukt fra 1850 til 1859!
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Norddalen.(1857) 3-ringsstempelnr.215'

I fplge rundskriv av28 juli 1856 ble det utsendt

3-rings nummerstempler i et antall av 354 stk'

Utsendelsene pågikk frem til 1. juli 1858, og i

løpet av denne perioden ble nr'215 tildelt

Norddalen poståpneri; sannsynligvis fra tl7-
1857. Her er 3-rings stempelet brukt på et

dobbeltvektig innenlandsbrev, frankert med par

av nk.nr.1. Merkene har posisjon D33 og D34,

sistnevnte da følgelig med primærvariant

"oppgravert hjørne"

"Nordalen." (1858)

Fra Norddalen til Norddalen.

Dette brevet kan illustrere litt av forvirringen,
(og forhåpentligvis gi litt opplysning) rundt

navnebeskrivelser og direksjonsanvisninger i

dette krevende postale området på Sunnmøre

før L859. Brevet er datert Hellesylt 10.1.1858 og

påført "Nord alenlL|7" fordi poståpneriet på

Hellesylt ennå hadde navnet etter prestegjeldet'

Brevet er videre befordret fra Hellesylt i

hovedpostruten på nordgående over LjØfjellet

og ned Herdalsbrekka til Slyngstad i Stranden,

og her kunne det like gjerne vært

direksjonsanvist pr.Ous som også var en

alternativ direksjonsanvisning for Stranden og

poståpneriets geografiske beliggenhet. Brevet er

adressert til sogneprest Rolland som i perioden

1,852-t862 hadde sitt "tilholdssted" på Engeseth

prestegård i Norddalen. FØlgelig måtte brevet

etter postuttak fra hovedpostruten på Stranden

viderebefordres med leilighetsskyssen som

formannskapet i Norddalen besørget etter et

innvilget statstilskudd på 12 Spd. fra 1853'

Sirkulære nr.28 av 15 desember 1858.

Norddalen forandres til Sundelven med virkning fra UL

1859.Ved navneendringen fikk poståpneriet tildelt

enringsstempel "SUNDELVEN" og ny postsignet med

innskrift en "SUNDELVENS POSTAABNERIE"

"Sundelven." (1859)

Brevet er direksjonsavvist " over Guldbrandsdalen"

for å forhindre at brevet gikk over Trondhjem' Brevet

har sannsynligvis fulgt "Romsdalsposten" fra Molde

tll Tofte på Dovre, og videre ned Gudbrandsdalen i

ruten fra Trondhjem; posthistorisk behørig omtalt i

Schanches rapport i "PostTouren til Romsdalen" fra

1753. Postforbindelse mellom Molde og Tofte på

Dovre kom likevel først i gang fra September L822' og

utvidet til 2 ganger i uken fra 1838.(Kgl'res'datert

7718-L822)
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Fro en foksimile ov en timeseddel fro 18j5 finner vi noe ov forkloringen på

hvorfor vi får alternative direksionsanvisninger påført brev til dette

posiåpneriet. Slyngstod er det offisielle novnet på poståpneriet som likevel vor

lokalisert til Ous som poståpnersted fra 1834'
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Sogneprest Barman var konstituert poståpner på Hellesylt
fra 28/5-t864, og i brev fra postdepartementet 1/9
samme år mottar han tilsettingsbrevet med virkning fra
samme dato. 7/9-L864 sender han signerte kontrakter
om postbefordringen til overordnet postkontor i Ålesund,
og i brev datert 1,5/2-1865 (til samme postkontor), sier

'' Fronkobrev datert
Lo ngel and 29. Mo rs1860.
Brevet er lukket med

' poståpneriets signet, og
. videre påført 2 avtrykk av

-': enring-stempelet. Det er
vanskelig å finne gode
avtrykk dv stempelet, og her
er det tydelig slitosje
ollerede etter co. 1 års bruk.

Dette brevet til Pastor Dons i Stavanger er
nok et embetsbrev fra poståpner og sogneprest
Bormon's hånd.

"Sundelven."( 1855.)
Fra 1866 overtar londhandler A.H. tessen som
poståpner på Hellesylt; i samme lokaler som Lars
Ringdal bygget opp, og skjøttet sine
virksomheter. Etter et noe dårlig
forretningsmessig utfall for Lars Ringdal, kjøper
Jessen det meste av bygningsmassen i 1869-60.
Poståpneriet på Hellesylt viderefører sin

virksomhet i disse lokaler.

"Sundelven"(1860)

Brev fra nordgående i hovedpost-
ruten til Norddalen ble oftest
avledet fra hovedposten på

Hellesylt (Ringdal, Norddalen,
Sundelven); og videre kan vi hevde
at post til Norddalen på sØrgående
i hovedruten blir avledet på

Stranden,(Ous, Slyngstad)
Dette kan vi også underbygge med
at poståpneren i Norddalen(Dals-
bygden) i sin instruks ble pålagt å
"skysse Bergensposten" fra
Norddalen til Hellesylt for videre
befordring i hovedpostruten.
Denne ordningen trer offisielt i

virksomhet ved opprettelsen av
poståpneriet i Norddalen,(Dals-
bygden) bare ca. 3 uker at dette
brevet er påfprt "Sundelven22/2"
ved uttak av post fra hovedpost-
ruten på Hellesylt.
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"Sunelven." (1865) Brev datert 13.januar 1866 på Bjørdal i Hellesylt.
Fra poststeds-fortegnelsen i 1880 er navnet skrevet Sunelven. Brevet fra
Hellesylt til Trondhjem er påført et aerepengenotat med rødt kritt.
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Verdikartet som fulgte et rekommandert

brev fra Sunnelven til Skodje i 1907 gir god

posthistorisk dokumentasjon om stempel og

postale påtegninger.
Følgende notat er gjort På kartet:

" I mongel af frimerk. lndlagt 20 øre til
porto, for hvilket der bedes paalagt

frimerker" LiØen.

Så er ringen sluttet. Etter 150 år med navneendringer

og mye "postal forvirring" som følge av dette, får vi nå

tilbake stedsnavnet Hellesylt som offisiell benevnelse

påpoståpnerietrrat'4'Le?,?;,fii!,t?',ifr,,'fii']n",,ur.,

Familien LjØen etterfulgte Jessen som

poståpnere i 3 generasjoner fra Ll6-t869lil617-
1945. Signaturen på verdikartet tilhører nok Ole

Hansen Ljøen som var poståpner fra 511'1,-7906.

"sunnylven"llg2ll

"Ringdal &co.- Hellesylt- Sunnytven." "Hellesylt"(1935.

Poståpneriet heter videre Sunnylven fra

1.10.1921,(Sirk.53,23.9.1921.)Det tildeles et nytt

stempel med denne teksten i oktober 1927. Stempelet

må ha blitt skadet en gang frem mot ianuar/februar
1931. Et hjelpestempel (som vist på illustrasjon) ble

midlertidig brukt i påvente av n$t stempel som tildeles i

mars 193 (ttlustrasjon utlånt ov Lars MuribØ.)

Fra Hellesylt til Stranden.

Fra Hellesylt gikk Hovedpostruten videre nordover til Slyngstad i Stranden, oS d:n beveger seg nå inn i noen av de

mest farlige områdene på den "Trondhjemske Postvei". Ljøfjellet og Herdalsbrekka er ofte og mye omtalt som

svært krevende for postskyssen. Når fjellet ikke var "farbart" , måtte posten unntaksvis befordres sjøveien mellom

Hellesylt og Stranda. Stor skredfare og "lumske" kastevinder var trusselen for postskyssen når de under ellers

ekstreme værforhold måtte velge denne løsningen.
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På et brev fra sogneprest
Rolland i Stranden til
lensmann Follestod i Sunelven

finner vi Slyngstad
håndskrevet og dotert 4/2-56.
Lensmann Follestod er ennå i
stillingen som poståpner på
Hellesylt, en stilling hon
fratrer 7/4-1856.
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\§ Korakteristisk "slyngstad', påskrift
i-{ fro desember 1855.
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I posthistorisk tradisjon var det prester, lensmenn og
lærere som tok seg av posttjenestene, da det var
avgjørende med gode lese og skrivekunnskaper.
Likevel finn vi "lesande og skrivande,,bønder som er i

stand til å utføre posttjenesten både på Kirkhorn i

Nordfjord, Ringdalpå Hellesylt og på Ous iStrandenl
Dette viser at kunnskapsnivået i befolkningen var
noe mer sammensatt enn det vi tradisjonelt har vært
villig til å trol lnnledningsvis skriver jeg om en uof-
fisiell postforbindelse over Ljøfjellet til Røyr i 16g0,
og denne forbindelsen blir en del av hovedpostruten
fra 1785. Brevet på illustrasjonen er skrevet og
datert Rørhuus i Sundelven,(Røyr) LsteNovember
1863, der det ble innlevert i hovedpostrutens
nordgående skyss for postbehandling på Stranden.
Av posthistorisk interesse blir det på denne gården
opprettet et brevhus fra 1.1-1919.

På finurlig vis er det neste brevet postbehandlet
dagen etter res. dato for nedjustering av postveien
mellom Bergen ogTrondhjem. Brevet er hånd-
skrevet Stranden 24/3-65, og er et embetsbrev
adressert til sokneprest Bergh i Norddalen. Brevet er
befordret med "fjordabåten" mellom Stranden og
Norddalen.
En sjelden gang finner vi brev påf6rt Stranden med
håndskrift. Ved kgl. res. datert 23/3-786gblir
"postveien" nedlagt som post og hovedvei mellom
Bergen og Trondhjem, og denne får nå status som
bygdevei. Det er dampskipsfarten i fjordene/
distriktene som nå har fått innpass; og garanterer for
en mer velfungerende postbefordring.
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Fra 1.11-1855 er Ous den

offisielle benevnelsen for
Strandens PoståPneri,
beliggende 800 alen fra

Slyngstad. I tillegg til det senere

i ll ustrerte en rings-stemPelet
fikk Stranden tildelt riststempel

fra januar 1855. Det ble senere

samme år omgravert til
3-rings stemPel nr.29t

Lokalbefordring av brev mellom nærliggende
poståpnerier i hovedPostruten.

Ørskoug-stranden. (Sørgående.)

@rskog er det tredje poståpneriet på Sunnmøre tilknyttet

"Den Trondhjemske Postvei", og er på 1800-tallet et postalt

kraftsenter for hele regionen. Dette skyldes poståpneriets

f unksjon som karterende poststed (postutveksli ngssted)med

møtepunkt for bipost og hovedpostrute. Det er post til

ytre/søre Sunnmøre som befordres med biposten mellom

Ørskog og Borgensund.(Ålesund.)

Denne artikkelen fortsetter i Budstikka nr. 3'

Der vil også komme en utførlig fortegnelse

over de viktigste kildene Øyvind Midtlid har

brukt da han skrev denne artikkelen for Norsk

Posthistorisk Selskaps medlemmer.

Brevetfra Ørskog er befordret i hovedpostruten fra Amdam iØrskog til slyngstad istranden med seksringet båt, etfarlig
,,sjøstykke,, på ca. 2 mil. To postbønder på Slyngstad,(Stranden) rettet i 1833 en forespørsel om å opprette en nødhavn ved

,,Goorden Vidhammers Nøst, do vi, som skol befordre Posten, ofte staor i Fore for ot forspitde både Posten og Livet, og der

poo det Sted ere vi ofie nqdsogede i brusende Veir ot toge Lond." Brevet er videre et embetsbrev fra prost Krabbe på Ørskog

til prestene både på Stranden og i Norddalen, trolig et rundskriv som sogneprest Frost i Stranden kunne lese i ro og mak i

nyttårshelgen for deretter å sende samme brevet videre tit Norddalen; fremdeles velsignet med prost Krabbe's portofrihet

berettiget ved signatur. Ny postbehandling ved Stranden's poståpneri for videreforsendelse til Norddalen'

Sundelven-Stranden. (Nordgående.)

Under normale omstendigheter ville dette brevet fulgt

leilighets-skyssen til lver HØegh Krohn direkte tilbake

til Norddalen. Av grunner vi ikke kjenner har

forsendelsen blitt vurdert hurtigere befordret ved

inntak i hovedpostruten på Hellesylt for videre

postgang derfra til Stranden. Legg merke til at

direksjonsanvisningen pr. Slyngstad er overstrøket; Ous

er nå det offisielle navnet på poståpneriet på Stranden!

Sogneprest Rasmus Andreas Rolland gjorde tjeneste på

Engeseth prestegård i perioden 1852 til 1862',.,.' tt" "':
..'*rr .: .. .6
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DANZIG - CHRISTIANIA

i.r.5". ,. i.. {"
..-1, ,. ;.-.r'...

Portofri Sag 1853.
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Av Franz Josef G[innewig, Monchengladbach.
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Tjenestebrev fra en norsk marineoffiser på oppdrag i Danzig, april 1g53.
Jeg viser her et tjenestebrev fra marineløytnant H. Mrlller. på innkjøps_
oppdrag i Danzig i PreuBen for den norske regjeringens Marinedeparte-
ment. (Brevteksten viser at han hadde konkrete fullmakter til å godkjenne en stor
leveranse av eikeplanker. Han ber også om et stort kreditiv for evt å betale.)
Forsiden har påskriften "portofrei sag". Løytnanten har avlevert brevet på
jernbanepostkontoret i Dønzig.

Der er det stemplet med det prØyssiske rammestemplet DANZIG BAHNH 9 4
(L853) 3-4. Brevet er sendt med jernbanepostene DANztG 9 4 ilt BROMBERG,
BROMBERG 9 4 llt BERUN, BERLTN 10 4 HAMBU RG. t Hamburg stemplet på det
prØyssiske postkontoret med toringsstemplet HAMBURG 10 4 4-5 og overlevert
det danske postkontoret som har stemplet med sitt toringsstempel K.D.o.p.A.
HAMBURG LO 4 7.8.

Taksten på prøyssisk transportdel beløp seg til G sgr (silbergroschen), (portoen
innen Posfverein for et dobbelvektig brev i 3. sone) for det ufrankerte brevet med
vekt av L% prøyssisk lodd. Ved overføringen til det danske postkontoret ble de 6
Sgr strøket og erstattet med 8 Lsk (Lribske skilling).

Det at brevet mangler påførsel av ytterligere porto, karteringsmarkering eller
stempler, krever svar på noen spørsmål:

1. over hvilken rute er brevet transportert videre til christiania?
2. Hvorfor har det danske postkontoret i Hamburg sett bort fra transittporto?

Brevet har påførslen "Portofri Sag,,, en intern norsk tjenestepåførsel. Har det
danske postkontoret tolket det som grunn til ingen ytterligere taksering? Kan
brevet ha blitt sendt med DS Bergen med avgang 16.4. til christiania?
Kan noen av de andre medlemmene i Norsk posthistorisk selskap gi gode svar?

f ranV J o*e,f G unne,w t41 7 .5.2017

THOMMER BESIGTELSE

Redaktøren tar gjerne imot svar, både til FJG og tit auastitG-etv i,ar leg
funnet disse opplysningene om den norske marineoffiseren (som jeg antar
at) skrev brevet. I 1853 var Henrik Jacob Miiller sekondløitnant. Han sluttet
karrieren som sjef for Sjøkrigsskolen. ?e.r TrLlc,
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REKOMMANDERTE BREVKORT - EN KOMMENTAR
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av Tore Haga
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Se det avbildede kortet, sendt fra Stokmarknes den 12.

november 1903. Dette gjelder oppkrav av abonnementspris
for Vesteraalens Avis for 1903 med kr 2,2O. For at Posten

skulle behandle postoppkravet, måtte avsenderen rekom-
mandere sendingen. Dette kostet 10 øre; derfor det påsatte

frimerket. Posten trakk den gangen oppkravsgbyr og

anvisningsporto fra det innkrevde beløpet. Fra 1916 ble det
til at avsenderen måtte forhåndsbetale også oppkravsgebyr
og anvisningsporto. Se mer om dette i min artikkel
"Oppkravskort" fra 2014 på Selskapets nettsider.
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Tomos Korlssons interessante artikkel i Budstikka nr.

7/2017 , der han svarer på Karl-Erik L. Olsens oppfordring i

nr.4l2Ot6, inspirerte meg til en liten kommentar.
Den gode Tomas nevner tre grunner til å rekommandere

et brevkort. Jeg vil tilføye en fjerde grunn, som riktignok kan

være begrenset til norsk innenrikspost, hva vet jeg.

Det dreier seg om Postens krav om rekommandasjon i

visse sammenhenger. Det jeg sikter til, er en praksis som
hadde noen utbredelse tidlig i forrige århundre, nemlig
postoppkrav pr. brevkort.

/*
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lkke postbonde, men postfører Jacob Pisani i Nordfjord. Av Arvid LØhre

Dette bildet var brukt som illustrasjon iartikkelen til Oddbjørn Satte iforrige nummer,
«Posttrøbbel om forsvunnet verdibrev». Der er det omtalt som «Postbonde, med hest og

karjol. Det er det ikke, mannen er avbildet med postfpreruniformen fra 1871.

Bildet er gjengitt i Finn Erhard Johannessens posthistorie (1997) «Alltid underveis, Postverkets
historie gjennom 350 år. Bind 7: 7647-7920.», på side 219. Der oppgis at det er hentet fra

Robert Taylor Prittchetts <<Gamle Norge. Rombles ond Scrombles in Norwoy», utgitt i London

1879. Og det er omtalt som en «Postfører med sin kariol, Utvik i Nordfjord.»

Man ser med en gang at det er speilvendt, postførerne hadde ikke dameknepping på sin

uniformsfrakk! Men det er nøyaktig den samme veien den er gjengitt i boka fra 1879. Jeg har

sjekket, den finnes digitalisert på Nasjonalbibliotekets <<bokhylla.no». Der beskrives i teksten
hvordanpostførerenankommeribåttil «lhequietvitlogeof lJdvig>»,ogvarslersinankomst

med et signalhorn «his bugle». Via et raskt søk på nettet, finner jeg igjen den karakteristiske

kirkedøra til Utvik kirke på et bilde.

Så går jeg på en fjerde referanse, nemlig ««PO57. Blød lor Postverket» nr. 1-7958. Der står en

artikkel av Kåre Eldøy: «Poslføraror i ruter gjennom tølster og Nordfiord». En av de som

omtales er postførereren Jacob Pisani.

Jacob Pisani var sønn av en gipsmaker fra Pisa, som skal ha rømt fra ltalia under
Napoleonskrigene. Jacob ble født i Christiania i ca. 1826, men familien returnerte til ltalia da

han var to år gammel. 18 år gammel returnerte han alene til Norge, og slo seg ned i Bergen.

Han gikk inn i artilleriet som trompetblåser. Han ble etter hvert fast postfører i Nordfjord, og

flyttet til Bryggja der han fikk seg et hus. Han hadde ti barn etter to ekteskap.

Kåre EldØy fortalte i 1958 fra sine samtaler med eldre poståpnere i Nordfjord, at det sto

respekt av Pisani. Han hadde et fremmedklinkende navn, hadde ravnsvart hår og langt svart

skjegg og var utstyrt med våpen. Barna var redd ham, og gjemte seg bak stakken til mor når

han kom. Også voksne ble heller fåmælte når postbåten kom med Pisani i bakskuten. Med sin

bakgrunn som profesjonell hornblåser, var han en mester tll å blåse i posthornet.

Så dette var ikke en postbonde. Det var en bemerkelsesverdig og sagnomsust postfører.

Det er i 2016 registrert 79 personer i Norge med etternavnet Pisani, og alle skal være

etterkommere eller ha tilknytning til etterkommere av Jacob Pisani.

Når jeg tenker meg om, har jeg ikke sett disse opplysningene knyttet til denne illustra-

sjonen tidligere i noen publikasjon utgitt av Posten, jeg har kommet fram til det på egen

hånd. Men kan hende den er godt kjent i Nordfjord eller av familien Pisani?
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Dykk i arkivet - Nordlandsposten lt 1775-190CI Presentert av Oddbjørn Salte

I Budstikka nr 3-2016 skrev jeg om den nordlandske postekspresse i forbindelse med opprettelsen av det
Nordlandske Postkontor på Terråk i 1804. Det dukker stadig opp nye ting i arkivene som kan settes i sammenheng
med tidligere små posthistoriske drypp. Denne gang har jeg gått litt grundigere tilverks i Jacob Henrtc Schous
Forordninger. Dette verket er trykket siste halvdel av 1700-tallet med gotiskl bokstaver, og teksten er relativt
ukomplisert å lese. Her finner vi de fleste forordningene knyttet til postgangen i Danmark og Norge.
Tilgjengeligheten til dette verket er i dag god, og til de som behersker gotisk skrift i trykt form, så ligger verket
skannet på Nasjonalbiblioteket.

rorneø p0r-/uu-toret $vecia Antiquo et Hodierno)
siste halvdel av 1700-tallet Øker postmengden kraftig, og det forlanges hyppigere og raskere postgang. Endring i postgangen
nord for Trondheim ble et krav fra embetsmenn og handelsmenn. Postgangen har nær sagt vært fullstendig utilstrekkelig
nordover til Finnmark. En krevende kystlinje, store avstander, vinter og mørketid gjorde en regelmessig postgang sværtvanskelig' Posten nordover gikk to til tre ganger årlig i sommerhalvåret, men i vinterhalvåret ble det for komplisert og risikabelt
å opprettholde postgangen. Dette var langt fra tilstrekkelig for handelsmenn og embetsmenn. Allerede i 1775 kom det forslag
om å sette i gang en vinterpost over Torneå, uten at det lykkes i den omgang . I 7777 kom den følgende forordning som skulle
forbedre postgangen til og fra Finnmark

"Kongelig Placat 21Apr. 1777 Ang. den Nordlandske og Finmarkske post"
1. Den Nordlandske og Finmarkske post imellem Trondhiem og \X/ardøehuus, som forhen ikkun gik 2 rÅ 3 Garge om Aarer,

skal herefter, ligesom alt en Tiid lang er skeet, gaae derimellem 8 til 9 Gange Aadig; nemlig hver 6,. Tirsdag Midd. Kl. 12 fra
Trondhiem og tage veyen over Land igiennem Indherredet til og over Numedals Eidet, hvor ordendig post-Tour og post-
Gaarde ere arilagte.

2' Befotdringen skal skee ved Post-Bønderne, da de i Strindens- Stør- §Øetdals- og Inderøens- Fogderier, som skydse til Lands,
nyde fot Miilen 12 Skilling Danske, og de øvrige Fogderiers Post-Bøndet i Nordlandene og Finmarkefl, som skydse til Søes,
gotgiøres 21/z P.djf' aadig og desuden 1 Rdk. om Aaret paa hvert Stæd til Post-Baadenes Ånskaffelse og Vedligeholdelse, saa
og tillige nyde de Fdheder, som ved Fr' 4 Aug. 1758. 1 § ere bevilgede; hvorimod Post-Bønderne skal holde forsva4ig Ssds i
Beredskab paa de Tider, Posten er forventendes, samt skydse forefaldende Extra-poster for de sædvanlige Skyds-penge, imod
Post-Aabnerens Attest, om skydsens Længde og hvor mange Mand detil ere bmgte.

3' Ttl at følge med Posten imellem Trondhiem og Alten-Gaard i vest-Finmarken skal være 3d" post-Expresser, som hver skal
have for en saadan Reise ftem og tilbage 10 Rdk., dog ikke førend, for alt er afragtgod Rigtighed, samt om Rejserne, hvad
derpaa til oplysning eller Forbedring kunde væte iagnaget, er givet en skriftlig Beretning soÅ af postmesteren i Trondhiem, i
Henseende til Turen imellem Trondhiem og Ålten, og af Amtmanden paa Alten-Gaard, i Henseende tii den Tuur der imellem
og \X/ardøehuus, til Genetal-Post-Åmtet, strax efter at hver Reyse er endt, maa indsendes.

4' Disse Post-Expresser skal aflegge Eed til General-Post-Amtet, af hvem de beskitkes; nemlig de imellem Trondhiem og Ålten
efter Forslag af Stift-Amtmanden i Trondhiem, og de imellem Alten og sØadøehuus efter Forslag af Åmtmander, puu Æ,.o-
Gaard; og skal disse Post-ExPresser, om de begaae Utroeskab eller Efterladenhed, straffes, som de der handle svigagng i
I(ongens Tieneste.

5' Paa denne Tuur maa, ligesom paa atdre Stæder i Norge, af General-Post-Amtet, efter ovedæg med Stift-Åmtrnanden i
Trondhiem, beskikkes Post-Åabnere, og hvorfor ingen Civil- Militair- eller Geislig- KongeJig-Betie,t, fl 

^r 
de derom blive

anmodede og boe beqvemt i Post-Turen, maa undslaae sig, men paatage si samme saaledes og paa den Maade, som Fr. 4
4ug.1758.2§befaler.
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7.

paa de Tider denne post gaae\ rrlaae hverken skippere eiler Reysende medtage fra Trondhiem, Nordlandene eller Findmarken

andre Rreve, end dem, som fø1ge med forsendende Pakker elle Vahre, handler nogea derimod, forholdes dermed efter Fr. 16-

Aug.1775.

Brev-Taxten i Nordlandene og Finmarken forbliver, som hidtil, efter Fr. 73 Dec. 1743. 2 §, og ellers for et hvert Fogderie,

saaiedes:

2 tpr
2 Lpl
2 !91
2 Lør
4 tpt
7 t1t
10 Lpl
10 lpl
14 Lpl

2 zgr
2 Epr
2 Lpl
3 Lpt
5 2p1

8 Ipl
11 zpr
n Lgr
15 lpr

3 L\t
2 flt
2 zpr
2 lpr
2 Lpt
5 L91

8 .epl

8 fpl
12 Lgr

Fra
ril

Fra Strindens Fogderie
til Størdalen

Y/etdal
lnderøen
Numedalen
Helgeland
Salten

Vlestetaal. og Loefod.
Senjen og Tromsøen
\X/adøehuus og Findm

Inderøens Fogderie

Fra StørdalensFogderie
til Strinden

'\X7erda1

Inderøen
Numedalen
Helgeiand
Salten
-i7esteraal. og Loefod.
Senien og Tromsøen
\Wadøehuus og Findm

Fra Numedals Fogderie
til Strinden

Størdalen
'§0etda1en

Inderøen
Helgeland
Salten
'§Testeraal. og Loefod.
Senjen og Ttomsøen
\Vadøehuus og Findm

Fra Vesreraalen og. Fra
Loetodens t'ogdefle

til Strinden 11 l\l
Størdalen 10 LPI

Wetdalen 10 LPI

Inderøen 9 L91

Numedalen 8 .epl

Helgeland 6 l9l
Salten 3 LPI

Senien og Ttomsøen 3 LPI
\Wadøehuus og Findm 4 Lpl

Fta \WerdalensFogderie

til Strinden 2 LPI

Støtdalen 2 LPI

Inderøen 2 lpl
Numedalen 2 LPI

Helgeiand 4 0Pl

Salten 7 2P1

Westeraal. og Loefod. 10 0Pl

Senjen og Ttomsøen 10 f,Pl
\il/adøehuus og Findm 14 L\l

Fra HelgelandsFogderie
Strinden 5 LPI

Støtdalen 4 f$l
\Wetdalen 4 .Cll
Inderøen 3 f\l
Numedalen 2 Lll
Salten 3 Løl
Westetaal. og Loefod. 6 !91
Senjen og Tromsøen 6 f,91
ril/adøehuus og Findm 10 EPI

Senjen og Tromsøens
Fogderie
Strinden
Størdalen
Werdalen
Inderøen
Numedalen
Helgeland
Salten
\(/esteraal. og Loefod.
Wadøehuus og Findm

Stinden 2 2P1

Støtdalen 2 l\l
\Werdalen 2 lpl
Numedalen 2 LPl

Helgeland 3 LPI

Salten 6 Løl
\Vestetaal. og Loefod. 9 LPI

Senjen og Ttomsøen 9 !.Pl
'Wadøehuus og Findm 13 LPl

Fra Saltens Fogderie

til Strinden 8 .€pl

Støtdalen 7 Lgl
\Werdalen 7 Lpl
Indetøen 6 L}I
Numedalen 5 f.gl
Helgeland 3 IPI
\il/esteraal. og Loefod. 3 Lpl
Senien og Tromsøen 3 &Pl
'Wadøehuus og Findm 7 LPI

- §flardøehuus ogtta
-Flndmarken

ril Stdnden
Størdalen
\Wetdalen

Indetøen
Numedalen
He§eland
Salten

§i/esteraal. og Loefod.
Senjen og Tromsøen

I øvrigt rnaa alle Breve, i Følge Ft 13 Dec. 17 43, som uflderveys

udi Fogdetierne befordres, betales saaledes:

For et Brev, som befordres under 2 Miile, svares 1 ,epl.

tua}tilS Miile 2.CpI. ogfta 5 Miile og derover 3.ePI.

(Schou YI Side744-147)

t Llr
10 lpr
10 lpr
9 Lpr
8 rpl
6 Lpr
3 Lpt
3 E?t
4 Epr

15 Lpl
t4 Lør
14 L91

13 Epl
12 f,pl
10 L1l
7 2p1

4 Lpt
4 Ept

Dette var en betydelig forbedring av situasjonen i sommerhalvåret, men

all den tid store deler av postveien gikk på iø,var det ikke noe postgang

om vinteren. vinterposten fra Finnmark over Torneå kom omsider i gang i

1799 med 6 turer hver vei mellom Alta og Kjøbenhavn' Dette var et

betydelig framskritt. Under mitt besøk på Rigsarkivet i København, kom

jeg over en mappe med dokumenter om forarbeidet til opprettelsen av

Finnmarksposten over Torneå gjennom Sverige til KjØbenhavn' Det

tidligst daterte dokument var skrevet på tysk, datert Stockholm 29.

desember 7775 og signert "Guldencrone". Flere andre tidlige dokumenter

var også skrevet på tysk, og var dermed problematiske å tolke. Det var

tydelig at problemene med postgangen på Finnmark var utfordrende'

Myndigheter og handelsmenn i Finnmark hadde store problemer med

kommunikasjonen sørover.

Det er skrevet adskillig om postgangen til Nord-Norge, og at problemene med postgangen var omfattende er det ingen tvil om'

Når en så kommer over et så omfattende materiale om kampen for å få en bedre postgang til vår nordligste landsdel, blir det

utfordrende å velge hva som skal formidles av dette. primærkilden gir ofte detaljer som lett blir oversett når den skrlves inn i

en større sammenheng.

"Sjølinner"
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"Pro Memoria
Jeg har havt den ære at imodtage Deres Hoygrevelige Excellences gunstige Skrivelse af Dato 27 ApÅla:c:. betreffende
Foranstaltninger til Postgangs Ånleggelse til Finmarkerl over Torneå igiennem Sverrig.
Da jeg præliminæreter fot 3 Aar siden har paa egen Haand herom sogt at erhverve Underrettning fra Sverrig ved
Foresporgsel og Brern'exling med den Svenske Postmester i Torneå, ogpa Grund deraf indgivet min Forestilling til de
vedkommende hoje Collegier om denne for Handelen betydeJig Sags Foranstalming, saa er ieg ikke aldeeles ukyndig
om Sagen i sig selv, men ieg har endnu ikke bekommet nogefl Forholds Ordre om Indrettningens Bestemmelse, og
ikke heller -n-idst, at Sagen var I(ommen i Drift forend ved Annammelse af Deres Hojgrevelige Excellences Skrivelse.
Da Indrettningen efter min underdanige derom giordte Forestilling egentlig hensigter til at befordre Handelen paa
disse Nordligste I§ster med storet Noyagtighed og ideligere Correspondence end hidindtil er skeet, efterdi man nu for
Tiiden neppe kand faae Svar paa et Brev fra Kiobenhavn inden 6 Maaneders Fodob, saa ere mine herom giorte
Erindringer indgiven til det I{ongelige General Told I(ammer, som et bestyrende Collegium af den her indrettede
Handel, hvorfta formodentlig videre des angaaende er corresponderet med det Kongelige Rente I{ammer.
Skulde herudinden noget fremdeles foretages og mig blev videre Beordret herom at handle med nogen Svenske
Commissaire, saa vil det ikke alleene være fornodeflt, at ieg derom blev instrueret, men ieg maa derhos underdanigst
ansdge, at ieg hetil af Deres Hojgrevelige Excellence blev aanthoriseret, efter som denne Undrehandling maae skee
ved med Udenrigs Befuldmægtigede.

Man kand neppe formode, at den Svenske Commissaire beordres at reyse fra Torneå saa vil deraf flyde 
^t 

ieg m afte
derhen foretage en Reyse hvorved ieg underdanigst maae erindre, deels at saadan Reyse ikke kand skee uden om
Vinteren med Reen Slæder, da Grændse-Fiældene ikkuns om Sommeren for Fodgiængere ere bestigelige og Heste ikke
kand haves forend langt hen i den Svenske Lappmark, deels og at ieg ma tte forsynes med I(ongl: pas, samt fornoden
Eqvipage og Reyse Omkostning.

Til Hans Hojgrevl: Excellence Hr Geheim Raad Grev Bernstorp.

Prctokollinførsel
Til Hr Fieldsted, Amtmand over Finmarken å Altengaard

I3avn d 13. Augs. 1776

Velædle og Velbyrdige Hoystærede Herr Amtmand

Jeghar med sædvanlig fornoyelse imotaget Deres Velb[aarenhed]s Skrivelse u6 19a"Juni ogharDem i særdeleshed
at takke for de meddelte Anmærkninger i henseende ti1 Jværksættelen af den i Finmarken forehavende nye post-

Jndræming' Da det Kongl Svenske Hof har erklærit sig villig til dette belags Befordring, forsaavidt som det bliver
nodvendigt at safiIrne Post maatte passåre over Naboe-Grændserne, og de desangaaende med General Told
Kammeret allerede er bleven corresponderet, saa skal ieg ikke undlade at i sin Tiid giore fornoden Brug af hvad
Deres Velb[aarenhed] haver tilmeldt mig, eller herefter videre ma^tte indberette, saasnaft denne Sag af General
Told l{ammeret og vedkommende Collegier bliver undersoget og til endelig Afgiorelse foretaget.

Jeg forbl[iver] med megen Hengivenhed
Deres Velbyrdi gs res tiens tberedvi_ligste Tiener (sign)"

De fPlgende dokumentene får stå for det de er, en informasjon om starten på en kamp som skulle "strides,, i et par liår før
det kom i stand en postgang som var tjenlig for myndigheter og handelsmenn. Torneåposten ble satt i gang vinteren lTgg/gg.
De to første dokumentene er brev fra Amtmann Fieldsted i Alta, og ditto svar fra København. Disse er datert i 1776.

Vi har sett at dette ikke førte til noe, og det skulle gå mange år før noe mer skjedde. I det siste dokumentet som er datert
1785 fremgår en del opplysninger om det forarbeidet som ble gjort for å få i gang en bedre og raskere postgang til Finmark.
Det skulle altså gå over 20 år før Torneå-posten faktisk kom i gang.
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"Extract
Af dend angaaende Handelen i Finmarken under 20d" Apdl 1785 u1s1fl22digst befalede Commissions Forslag den 8d'

Februarii 1785.

Ved en nye Handels Indretning vil der med Tiiden udfordres en oftere Communikation ved Correspondence, end

Hidin<ttil er skeet ved de uonhiemske Post Expresser, som ikkuns hver 6" I)ge afgaar over det sig vidtrækkende

Nordlands Amt til Finmarken. Hvilken Reise ofte medtager i sær om Vinteren en Tiid af 9 , 10 å 1 1 Uger, føtend endog

De hurtigste Expresser kan komme fra Trondhiem til Vest Finmarken. Der er derfore for nogle Aar siden fra

Finmarkens Amt ført Correspondence med Postrnesteren i Torneaae for at erlange Underretning, om der ikke kunde

vindes megen Tiid derved, at det fra Altengaard blev holdt een eller fleere Expresser til den svendske Torneaae

Lapmark, da fra et beqvemt Sted sammesteds, saasom at af de over Torneaaeske Jeremarker, da Finmarkske Breve

kunde komme i den Torneaaske Post til videre Befordring over Sverrig til I(iøbenhavn, hvortjl ikke udfordres meere

Tiid end som 14d. Jevendøgn, fra Torneaae, nemlig, og til Helsingborg. Denne Indreming have de svenske

postbetienter selv anseet muelig som deres ved Amtsarkivet i Finmarken liggende Correspondence udviise.

Vi ere derfore af den allerunderdanigste Formeening, at, fl^ar hertil blev udvirket Tilladelse af den svenske Regrering,

som vi paa Grund af Forespørgsler og Efterretninger formode, ikke bliver vanskelig at erholde, en ordendig Postgang

fra Finmarkefl o1.er Torneaae ti1 Danmark og Søndredeelen af Norge kunde til handelens betydelige Fremme in&ettes.

Til hvilken En da Amtmanden i Finmarken maatte tillæges Ordre derom at Correspondere med Vedkommende, og

derpaa til det l{ongelige General Postamt indgive en Plan, hvorofte i denne Postforanstaltning for den Finmarkske

Commerces Beqvemmelighed kunde iværksættes."

Vi har passert et nytt århundreskifte, postgangen til vår nordligste landsdel var betyrdelig forbedret, og i 1804 blir det

Nordlandske postkontor opprettet. Postgangen nordover blir med dette ytterligere forbedret. Det var likevel ikke noen enkel

sak å få ansatt personer som kunne føre posten nordover langs kysten, slik at det gikk ytterligere flere år fpr postgangen ble

akseptabel.

,'Kongelig Placat 10 Nov. 1804. Ang. Ugentlig Post igiennem Indherred og Numrneclalerr"

Gen. postamts-Pl. ang. en ugentlig Postes Anlæggelse igiennem Indherredet og Nummedalen i Trondhiems Stift,

saavelsom et posrcontoirs Oprettelse for denne og den Nordlandske Post. Fot at forskaffe Indbyggerne i Indheredet

og Nummedalen i Trondhiems Stift en stØrre Beqvemmelighed i Henseende tjl Post-Communicationen, og for tillige at

tilveiebringe en lettere Forbindelse med den Nordlandske Post med Hensyn til de ved denne Post forehavende og

tildeels allerede anordnede Forandringer, har I(ongen ved Resol. 2 Nov. 1804 befalet, at der fra L lan. 1805 skal

anlægges en regulair ugentlig Post mellem Trondhiem og Grændsen af Nordlands Amt paa denne Side, og at der ved

denne Grændse skal oprettes et regnskabsførende Postcontoir, under Navn af: Det Nordlandske Postcontoir; samt

at portoen ved den nye Post oppebæres for Postkassens Regning,ogat de i denne Postes Tour for nærwærende Tid

existerende private Postindretninger, i Følge Fr. 4 Aug. 7758, frabemeldte Tid ophøre, saavelsom at der ogsaa i andre

Henseender forholdes ved den nye Post efter bemeldte Fr., forsaavidt ikke senere Anordninger deri have fastsat

Foran&inger, alt efter de af Gen. Postamtet i dets Forestilling foreslaaede nærmere Bestemmelset. I

Overeensstemmelse med disse fastsættes herved:

1. Indherreds-Posten skal afgaae: a) fra Trondhiem hver Tirsdags Aften I«. 10' b) fra den i Overhalden i

Nummedalen etablerede Postexpedoition: aa) videre notdefter til det Nordlandske Postcontoir strax efterat

Posten fra Trondhiem er ankommen; bb) tilbage til Trondhiem hver Fredags Form. I«. 10. c) fra det

Nordlandske Postcontoir tilbage til Overhalden hver Tirsdags Form. K1. 10.

Til Frosten, Ytterøen og Nærøen skal anlægges Side-Poster, hvilke skal hver Gang afgaae strax efterat

Hovedposten er passeret de Postaabnersteder i Posttouren, som Brevenes Expedition for samme blive

henlagte. Disse Side-Poster skal gaae tilbage ti-l vedkommende Postaabnersteder etter 24 Timers Ophold.

Brevene skal indleveres: a) i Trondhiem Tirsdags Efterm. fra Kl. 4 til B. b) ved de øvdge Steder inden

nedenbenævnte Tider, nemlig: aa) til Postexpeditionen i Overhalden: nordefter Torsdag Form. I{1. 9; sørefter

Fredags Form. Kl. 9. bb) til det Nordlandske Postcontoir Tirsdags Form. Kl. 9. cc) til Postaabnerietne: een

Time førend Postens forventede Ankomst, beregnet efter 1 '/zTilrrre pr Miil ti1 Befordringen.

3.
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4. Taxten bliver for et enkelr Brer,:

mellem Trondhiem og
Strinde Fogderie
Størdalens

Yætdalens
Inderøens
Nummedalen..

mellem Værdalens Fogderie og

Inderoens Fogderie
\ummedalens
Stordalens

Srindens
'frondhiem

mellem Stedeme indbytdes i
Fogderierne

mellem Strinde Fogderie og
Støtdalens Fogderie
\'ærdalens
Inderøens
Nummedalens
-Irondhiem

mellem Størdalens Fogderie og
\'ærdalens Fogderie 2
Indetøens 2
Nummedalens 2
Strindens 2
Trondhiem 2

mellem Nummedalens Fogderie,
hvorunder Nordlands Postcontoir og

Lpr
Epl
zpr
fp1
Lpr

lpr
tpl
lpr
.cpt

lpr

lpr
tpr
zpr
lpr
zpr

2 tpt
2 tøt
2 tpt
3 tpr
4 lpl

Lgl
lpl
lpr
lpl
Lpr

2
2
2
.,

2

2
2
2
2
)

mellem Inderøens Fogderie og

Nummedalens Fogderie 2
Værdalens 2
Støtdalens 2
Strindens 2
Trondhiem 3

Inderøens Fogderie
\rærdalens
Støtdalens

Strindens
Trondhiem

2 Lpl
2 zpt
2 Lpt
3 zgr
4 fpl

2 /,91

For de Breve, som gaae med Posten mellem bemeldte Fogderier og de paa denne eller den søndre Side af Trondhiem
Yærende Steder, blivet, fonrden den i første Rubriqve af denne § anførte Porto mellem Trondhiem og meerbemeldte
Fogderier, tillige at erlægge den forhen anordnede Brev-Porto for Stederne i Norge ved Brer,posrtaxt 13 Dec. 1743
og' i Henseende til Pottoen mellem Trondhiem og Chrisdansufld og Molde, Pl. 8 Dec. 1786, samt for Danmarks og
Hertugdømmene ved Pl. 28 Mart. 1801; derimod bliver Brer,portoen mellem forbenævnte Fogderier og Fogderierne i
Nordlands og Finmarkens Amter at beregne efter Pl. 27 Apt. 1777. I Henseendetil Portoens E4æggelse af de til
Bornholm, Færøetne, Island og de Danske Vestindiske Øer, samt udenrigske Steder bestemte Breve, Brevenes
Taxationsmaade og Portoens Erlæggelse af samme, 1n.1.., bliver at forholde efter pl. for Norge 28 Mart. 1g01.
Istedenfor den Postaabrlerne ved Fr. 4 Aug. 1758 tilstaaede Fritagelse for at svare Unden'eis-p orto af deres egne
Bteve, skal dem tillægges noget vist aarlig dl Erstatning for samme; hvorimod bemeldte Fritagelse for postaabnere
ved forommeldte nye Post ikke finder Sted. Brevene til Stederne i Nordlands og Finmarkens Åmter, addresseres til
det Nordlandske Postcontoir og carteres didhen. De mellem Indherred og Nummedalen og Stederne pa denne Side af
Trondhiem gaaende Breve addresseres derimod til Trondhiem og carteres didhen. De Steder, hvorfra de forommeldte
Side-Poster skal udgaae, ere: for Posten til Frosten: Postaabnerstedet i Størdalen; for posten til ytterøen, hvorunder
Mosvigen og Værran tillige er indbefattet: Postaabnerstedet i Røren paa Ind,erøen; og for posten til Nærøen:
Postexpeditionstedet i Overhalden for de søndre og Postaabnerstedet i Kolvereid for de nordre Breve. ,, (schou xIV
Side 177-181)

Det gikk tross alt framover med postgangen i vår nordlige
landsdel, men det var først da dampskipene gjorde sitt
inntog at det ble noenlunde skikk på dette.

Kilder:
Rigsorkivet i København
tacob Henric Schous Forordninger

OdÅl>jø{w Sø}tø

Dette brevet er omtalt på slutten av
"Lederens hjørne" på side 3 i dette
nummeret av Budstikka. Fikk du ikke med
deg teksten, så gå tilbake. Budstikka kan
leses flere gangerl

Avsender er ukjent, men kanskje et av
medlemmene vet hvilken polarinteressert
nordmann/kvinne som befant seg på
poststedet Breidablik i juli 1903, kanskje
gjest ved
BREIDABLIK FJELD- OG SKOUSANATORIUM?

Som alltid innen posthistorien. finnes det mange
innfallsvinkler når vi betrakter materialet. Det er det
som gjør at Budstikka kan bringe spennende artikler.
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BUDSTIKKA
mottar trykningsbidrag fra følgende firmaer

Skanfil Auksjoner AS

Skanfils M oldenhauer-auksion
Kjell Germeten AS

Engers Frimerker
Norsk Posthistorisk Selskap takker for bidragene.
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199. auksjon 14. - 15. juli 2017 75. auksjon 10. og 11. november

92. auksjon L7. - L8. november 2017 115. auksjon 3. - 4. november 2017


