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Poststempler brukt ved Throndhjem/Trondhjem
postkontor før år 1900
Av Tore Gjelsvik
De postale spor etter Throndhjems postkontor kan følges meget langt tilbake i tiden. Fra de første drøye 150 år fra 1647 til år 1800 befinner imidlertid det meste av materialet seg i offentlige
arkiver. Det er svært lite på private hender, spesielt fra før 1770. Fra 1800 og utover til prefrimtidens slutt pr. 31. desember 1854 finnes det derimot relativt rikelig med materiale.
Throndhjem fikk sitt første poststempel i 1848. Før denne tiden
ble brevene bare påskrevet karteringsnummer og eventuelt portobeløp. Noen håndskrevne Throndhjem eller lignende som påviselig er gjort på avsenderstedet, er ikke kjent. De få registrerte
skrevne Thiem eller Thjem, blant annet fra 1812, 1825 og 1842,
er åpenbart omkarteringspåskrifter som er utført andre steder.
Omkarteingspåskrift Thjem 3/5
gjort i Molde.

Stempelet som Throndhjem fikk i 1848, var et enrings datostempel med tekst TRONDHJEM i
antikva typer. Det hadde en diameter på 23 mm og betegnes gjerne TRONDHJEM 48A. Det ble
utsendt fra Christiania 30. mars 1848 med instruks om at det skulle brukes på utenlandsposten.
Noen fart i bruken av stempelet ble det imidlertid ikke før litt ut i 1849. Ved kongelig resolusjon
av 29. desember 1848 ble det nemlig innført såkalt “summarisk kartering” ved landets postkontorer og postekspedisjoner. Dette innebar at vanlige brev ikke behøvde å føres enkeltvis på listene lenger. Til gjengjeld skulle brevene datostemples på avgangsdagen. I brev av 5. februar
1849 ba postmester Budde om å få et stempel til, da han regnet med at to personer måtte holde
på med å stemple brevene samtidig for å få alt klart i riktig tid. Det nye stempelet ble sendt fra
Christiania 24. februar 1849. Det hadde en diameter på 24 mm og tekst THRONDHJEM i antikva typer. Det betegnes vanligvis THRONDHJEM 49A.

Prefrimbrev med svart enrings datostempel TRONDHJEM (48A) 8.6.1850
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Både TRONDHJEM 48A og THRONDHJEM 49A er kjent fra prefrimårene opp til slutten av
1854 i såvel blå som svart farge, med blå som det klart vanligste. Blåfargen varierer mye, og har
for TRONDHJEM 48A i perioder vært nærmest gulaktig grønn. Stemplene og stempelfargene
ser ut til å ha vært brukt om hverandre, og det har hittil ikke vært mulig å sette opp klare bruksperioder. TRONDHJEM 48A har åpenbart vært mye mere brukt enn THRONDHJEM 49A.
Dette har trolig sammenheng med at det har vært lettere å få klare stempelavtrykk med 48Astempelet.

Prefrimbrev med blått enrings datostempel THRONDHJEM (49A) 11.11.1850

Frankert brev med NK 1 med 12-streks riststempel og
sidestempel THRONDHJEM (49A) 14.1.1856 i svart farge.

Throndhjems postkontor var naturligvis blant de steder som fikk selge frimerker da slike ble
innført pr. 1. januar 1855. Stedet fikk også riststempel til å makulere merkene med. Hittil er det
bare med sikkerhet påvist at det har vært i bruk ett 12-streks riststempel, men det er godt mulig
at det kan ha vært brukt ett eller to stempler til, med et ukjent antall streker. Postmengden skulle
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nemlig tilsi at det var minst to riststempler i bruk samtidig. De kjente avtrykk av 12-streks riststempelet er alle i svart farge, og kjennetegnes ved at de er hurtig og slurvet slått slik at stempelet gjerne har sklidd sidelengs under stemplingen.
De kjente riststemplede brev er også sidestemplet med stedsstempel på brevet. For det meste er
det TRONDHJEM 48A som korrekt er slått i blå eller grønnblå farge. Et enkeltstående unntak
utgjør et brev som er datostemplet 14.1.1856 med THRONDHJEM 49A i svart farge. Dette er
det hittil seneste registrerte avtrykk av dette stempelet i sin opprinnelige form. Stempelet kommer tilbake først på slutten av 1860-tallet og da i en tydelig oppgravert utgave som gjerne betegnes THRONDHJEM 61A.
Throndhjem hører også til de poststeder som fikk tilsendt 3-rings nummer-stempel ved rundskriv av 28. juli 1856. Det da utsendte ene stempel hadde nummer 306. Også her viste det seg
fort at ett stempel var for lite. Ytterligere to nummer-stempler 306 ble derfor laget og sendt ut
allerede 20. august 1856.
Det er forholdsvis lenge siden man klarte å skille ut to typer av nummerstempel 306. Dette er
blant annet nevnt i jubileumsskriftet for Norge nr. 1 i 1955. Men det er først etter Anders Langangens arkivundersøkelser at filatelistene i 1984 ble klar over at det skulle være tre typer. De
tre typene vises her som type 1, type 2 og type 3, respektive. Det er helt klart hva som er type
1, da denne er funnet på brev som er datostemplet før 20. august 1856. Nummereringen av type
2 og type 3 er derimot naturligvis tilfeldig, da de ble sendt ut samtidig. Man skal ha svært klare
stempelavtrykk for å skille disse to fra hverandre. Hovedforskjellene ligger i litt høyere sifre på
type 2 og et svakt “underbitt” på 3-tallet. Mange avtrykk av nummerstempel 306 er dessverre
uklare, åpenbart slått i all hast. Uklare stempelavtrykk 306 med fantasitolkninger er i det hele
tatt et problem for alle samlere av nummerstempler, både på NK 1 og NK 4.

De tre typene av 3-rings nummerstempel 306

NK 1 med 3-rings nummerstempll 306, type 2

Par av NK 1 med svart datostempel TRONDHJEM (48A)
8.2.1856
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Nummerstempel 306 er kjent slått på frimerker i både svart og blå farge, men de blå avtrykkene
er meget sjeldne. På brevene ble det samtidig stemplet korrekt med datostempel i blå eller
grønnblå farge. Hittil er her bare TRONDHJEM 48A kjent brukt til dette. Brukstiden for nummerstemplene 306 ser ut til å ha vært den normale og riktige, dvs opp til utgangen av 1858.
I tiden mellom riststemplene og nummerstemplene, i månedene februar-juli 1856, stemplet
Throndhjem frimerkene korrekt med datostempel i svart farge. Her er det hittil bare datostempelet TRONDHJEM 48A som er kjent brukt.
Noen få håndskrevne Thjem eller lignende på brev er kjent fra den tidlige frimerketiden, men
også for disse er det åpenbart at de ikke er gjort i Throndhjem, men er omkarteringspåskrifter
som er påført helt andre steder.
I 1858 fikk Throndhjem et nytt datostempel med tekst THRONDHJEM i antikva typer. Dette
stempel hadde en diameter på bare 22 mm og skiller seg derfor klart fra 24 mm-stempelet fra
1849. Det nye stempelet ble sendt fra Christiania 10. desember 1858 og betegnes THRONDHJEM 58A. Det er bare kjent slått i svart farge og ser ut til å ha vært brukt sammenhengende
fra slutten av 1858 til litt ut i 1873. Det er utvilsomt det mest brukte stempel i denne periode.
Registrerte datoer går fra 14.1.1859 til 27.2.1873, og dekker bl.a. skillingsmerkene NK 1, 4, 8,
14 og 18. I tillegg til forannevnte foreligger en sikker registrering 5.8.1881 på NK 25. På dette
tidspunkt er stempelet åpenbart omgravert og har fått nye talltyper i stenskrift. Norgeskatalogen
oppgir sjeldenhetsgraden for THRONDHJEM 58A til b på røde merker. Dette må referere seg
til NK 18, da stempelet på røde øremerker utvilsomt må betegnes som en raritet. Etter 1873 kan
det bare ha vært brukt rent sporadisk, som reservestempel.
Med brev av 30. mai 1861 sendte postmester Nissen inn de to gamle datostemplene TRONDHJEM 48A og THRONDHJEM 49A til Christiania. Han sier i brevet at disse to stemplene ikke
har vært brukt på lang tid, og at man på det aktuelle tidspunkt ikke har mer enn ett datostempel
i bruk. Dette ene må nødvendigvis være forannevnte THRONDHJEM 58A. De to stemplene fra
1848 og 1849 ble returnert fra Christiania den 13. juli 1861 i oppgravert stand. Det ser imidlertid
ut til at disse i lange tider bare har vært brukt som reservestempel. Det lille THRONDHJEM
58A har som nevnt vært praktisk talt enerådende på hele 1860-tallet.

Brev med NK15 stemplet med THRONDHJEM (58A) 2 .12.1871
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Brev stemplet med oppgravert THRONDHJEM (49A) 13.11.1877. Oppgravering 1861.

Det oppgraverte TRONDHJEM 48A er kjent på NK 4, slått i svart farge i 1862. Det skal etter
sigende også være kjent på NK 8 og 14. Videre er det registrert på 10 øre rød NK 25 i svart i
1877 og den 3.9.1878, samt som mottaksstempel på en utenlands pakkepostblankett 29.8.1879.
Det lille antall registreringer indikerer tydelig at TRONDHJEM 48A etter oppgraveringen i
1861 bare har vært brukt rent sporadisk, og at alle avtrykk av dette stempel fra denne tiden må
betegnes som sjeldne.
Noe anderledes er det med det oppgraverte THRONDHJEM 49A. Dette er blitt så tydelig oppgravert med tynnere og tydeligere bokstaver at det gjerne betegnes som THRONDHJEM 61A.
Det er registrert brukt relativt regelmessig fra 5.5.1869 til 18.7.1878, alltid i svart farge. Det er
kjent på NK 18 og noteres på røde merker med sjeldenhetsgrad c. Det skal etter sigende også
være kjent på NK 8 og 14, og dette er godt mulig, men det er ikke blitt bekreftet de senere år.
I 1881 var stempelet THRONDHJEM 49A inne til reparasjon igjen. Det var faktisk to stempler
som ble sendt inn fra Throndhjem samtidig. De ble returnert fra Christiania 23. juni 1881. Langangen sier her at stemplene fikk nye talltyper. De er imidlertid også blitt oppgravert, enten
samtidig som de var i Christiania, eller lokalt i Throndhjem like før eller etter. Det ene stempelet
var det gamle THRONDHJEM 49A som allerede var oppgravert første gangen i 1861, det andre
det lille THRONDHJEM 58A. Av det oppgraverte THRONDHJEM 58A er det som tidligere
nevnt hittil bare kjent ett avtrykk, datert 5.8.1881, med talltyper i stenskrift. Det to ganger oppgraverte THRONDHJEM 49A ser derimot ut til å ha vært brukt regelmessig i noe lengre tid.
Sammenlignet med oppgraveringen fra 1861 har stemplet etter oppgraveringen i 1881 fått bokstaver som er enda tynnere og også noe høyere enn tidligere. Talltypene er blitt i stenskrift. Alle
registrerte avtrykk fra 11.9.1881 og utover til 24.1.1884 er med slike nye talltyper.
I 1875 fikk Throndhjem igjen et helt nytt stempel. Dette var også et enringsstempel og ble sendt
fra Christiania 11. september 1875. Det hadde typer i stenskrift og må følgelig betegnes
TRONDHJEM 75. Det er kjent i svart farge fra 17.9.1875 til 28.12.1883, og etter registreringene å dømme må det ha vært brukt regelmessig i denne tiden. På røde merker noteres det også
med sjeldenhetsgrad a, altså som av de vanligste.
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Brev med NK 25, stemplet med oppgravert THRONDHJEM (58A) 5.8.1881. Oppgravering 1881

Det to ganger oppgraverte THRONDHJEM (49A) 23.8.1882. Siste oppgravering 1881.

Trondhjem (75) 11.7.1882
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Schweizerstempel TRONDHIEM (78) brukt i 1885

I 1878 fikk dette stempelet selskap av nok et nytt stempel, et Schweizerstempel med lukket
stjerne. Nøyaktig utsendelsesdato er ukjent. Dette stempel har åpenbart opprinnelig vært feiltekstet TRONDHYEM, men har blitt “doktorert” slik at Y-en er blitt noe som ligner en skrå I. Det
er kjent returnert fra Christiania den 11. desember 1878 etter reparasjon, og det gjelder trolig
denne endringen. Stempelet er registrert brukt fra 23 X 78 til 19 I 06, og alle kjente avtrykk er
i svart farge. Det er hittil ikke sett noen avtrykk med Y-en i behold. Det registrerte avtrykk 23
X 78 er dessverre bare et delavtrykk uten de siste bokstaver i navnet, og flere avtrykk før
11.12.1878 er ikke registrert. Dette Schweizerstempel er bare registrert brukt mere sporadisk i
de 28 årene fra 1878 til 1906. Svært mange avtrykk er forøvrig på høyvalører fra 50 øre og oppover eller på følgebrevklipp. Vi finner stempelet også på rekommanderte sendinger og på postale kvitteringer for penge- og pakkeforsendelser. Dette tyder på at det har mest vært benyttet
ved banko- og pakkepostavdelingen.
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Toringsstempel TRONDHJEM (84) 1889 (oppfrankert 3 øre brevkort) og 1926

I 1884 kom ytterligere et nytt stempel, nå et toringsstempel med tekst TRONDHJEM. Dette ble
sendt fra Christiania 20. februar 1884. Det er registrert slått i svart farge fra 28 II 84 til 29 X 94.
Registreringene tyder på at stempelet har vært brukt svært regelmessig i det aktuelle tidsrom.
Det er også registrert brukt 11 VIII 97 og 7 XII 26.
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Schweizerstempel TRONDHJEM (92) 1894 og 1905

Utover i 1890-årene fikk Trondhjem etter hvert tre nye stempler, alle av Schweizer-typen. Det
er tydelig at stemplene har vært i flittig bruk og har blitt slitt ned tilsvarende fort. De har også
gjerne vært dårlig rengjort og har i tillegg ofte vært slått svært slurvet. Virkelig pene avtrykk er
derfor vanskelige å finne. De aktuelle tre Schweizerstempler er alle bare kjent slått i svart farge.
Det første av de tre var med åpen stjerne og teksten TRONDHJEM med relativt regelmessig
bokstavavstand. Antall vertikale streker var ti i øvre felt og ni i nedre felt. Stempelet ble sendt
ut fra Kristiania 17. august 1892. Det er registrert brukt fra 3 X 92 til 2 V 05.
Det andre Schweizerstempelet TRONDHJEM ble sendt fra Kristiania 16. desember 1896. Også
dette var opprinnelig med åpen stjerne, men denne grodde etter hvert helt igjen. For det meste
er avtrykkene med en stjerne som bare har en hvit prikk i midten. Dette stempel har bokstavene
H og J i TRONDHJEM relativt nær hverandre, og 13 vertikale streker i både øvre og nedre felt.
Stempelet er registrert slått fra 2 IX 97 til 13 XII 04.
Det tredje og siste Schweizerstempelet TRONDHJEM som kom i bruk før århundreskiftet, ble
sendt fra Kristiania 24. januar 1899. Dette stempel var med lukket stjerne og åtte streker i såvel
øvre som nedre felt, og med normal avstand mellom H og J. Det er registrert brukt utover l900tallet, men nærmere detaljer mangler.
Fra 1890-tallet er det også notert at postmesteren i Trondhjem den 31. mai 1893 sendte fire gamle stempler inn til Kristiania. Det er ikke angitt hvilke stempler dette gjelder, men trolig var det
de fire gamle enringsstemplene. Ellers fikk Trondhjem et trekantet pakkepoststempel i 1894, et
stempel «Fra brevkassen» i 1896 og et stempel «Bekjendtgjort» i 1899. Det vil føre for langt å
gå nærmere inn på disse her. Endelig må bemerkes at Trondhjem fikk sitt første underpostkontor inne i byen i 1899 med etableringen av Trondhjem Ø på Lademoen 2. oktober dette år.
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Schweizrestempel TRONDHJEM (96) 13 XII 04

Schweizerstempel TRONDHJEM (99) ? IV 00
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Stemplingsmaskiner brukt i Trondheim.
Av Ian Reed
Innledning
I et brev til Poststyrelsen den 10.02.1905 skrev postmesteren i Trondheim
...at jeg efter hvad der i nævnte skrivelse er oplyst, og efter hvad jeg underhanden har bragt i erfaring,
angaaende fordelene ved den omhandlende haandstemplingsmaskin, der benyttes ved Kristiania
postkontor, skulde anse det for særdeles ønskeligt om en lignende maskine ogsaa kunne erholdes til
brug ved herværende postkontor..
Tillatelsen ble gitt, og Trondheim, som den fjerde by i Norge, fikk stemplene levert den 10.03.1905
(fig. 1).

Fig. 1

Maskinstempler består av to deler, en datoenhet og en kassasjons-(annullerings) enhet. Maskinstempler kan deles i to typer, den såkalte helstemplingsmaskin og den såkalte halvstemplingsmaskin. Helstemplingsmaskiner har to datoenheter, en på hver side av stemplingssylinderen, og gir et kontinuerlig
(sammenhengende) stempelavtrykk tvers over konvolutten. Halvstemplingsmaskinene består av en
halvstempelsylinder og gir bare et enkelt avtrykk.
Karakteristisk for de fleste maskiner er at de enkelte elementer kan byttes ut - oftest blir en tekstklisje
satt inn isteden for kassasjonsenheten som vanligvis består av streker eller bølgelinjer. Men også dato
enheten blir byttet ut, ofte forholdsvis regelmessig.
Ikke bare var det mulig å skifte ut enkelte elementer av stemplet, men også selve stempelsylinderen
kunne benyttes på andre maskiner enn den den opprinnelige ble laget til. Datoenheten ble ikke alltid
sendt tilbake, men ble holdt i reserve og kan dukke opp brukt langt tid etter sin vanlig brukstid.
Det var ikke bare stemplene som kunne ble holdt i reserve. Den første stemplingsmaskinen ble erstat69
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tet i 1911 men ble holdt i reserve og brukt etter behov, oftest til jul, til den ble innkalt i 1913.
De forskjellige maskiner
Det er ikke meningen at dette skal være en komplett oversikt over alle de forskjellige maskiner som
opp gjennom tiden har vært brukt i Trondheim, det har heller ikke vært mulig å få oversikt over alle
disse maskinene. Dette vil derfor være en kronologisk oversikt over en del av de viktigste momenter
i dette feltet.
Den første maskinen som ble brukt, var en hånddreven Krag helstemplingsmaskin av type GE.
Nøyaktig når den ble tatt i bruk er ikke kjent, det tidligst kjente stempelavtrykket er datert 23.03.05.
Maskinen var i daglig bruk frem til desember 1911, deretter ble den holdt i reserve og kun benyttet
ved juletider. Den ble returnert til Oslo den 23.09.13 da den trengtes ved et annet kontor, men
postkontoret fikk lov til å beholde stemplet.
Den 11.12.11 fikk Trondheim tilsendt to elektriske Krag helstemplingsmaskiner av type E9, maskin
nr. 305 og 306 (fig. 2). Disse kostet til sammen kr. 3000,-. Den ene maskinen (306) var til budavdelingen (se nedenfor).

Fig. 2
Prøveavtrykk
fra Postverkets
arkiv.

Fig. 3

Den 11.12.29 fikk postkontoret i Trondheim en regning på kr. 432,- for to datostempler med tekst Nidaros (fig. 3).
Den 21.05.30 ble tre maskindatostempler med tekst Trondhjem sendt til Oslo.
Den 04.03.31 skriver postintendanten til Krag Maskin Fabrikk og ber om at de medfølgende 3 datostempler med tekst Nidaros kan gjøres om til Trondheim (fig. 4), det bemerkes at et av disse stemplene
er et reservestempel. Det lot seg gjøre å forandre to av disse stemplene, regningen kom på kr. 285,30.
Den 21.06.49 fikk Trondheim tilsendt en ny og forbedret type E9 stemplingsmaskin, den hadde
produksjonsnummer 1809 (fig. 5). Den skulle være større og bedre en den som postkontoret hadde,
dessuten var kapasiteten betydelig økt og maskinen var mer stillegående. Denne maskinen ble byttet
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ut den 29.11.74.

Fig. 4

Fig. 5

Fig.6

Den første halvstemplingsmaskin (maskin nr. 1780) fikk Trondheim den 13.12.46 (fig. 6). Den var
produsert av Krag Maskin Fabrikk. Den hadde betegnelse type XV med løse typer for datoangivelsen.
Andre halvstemplingsmaskiner har også vært brukt frem til i dag, de fleste av disse var produsert av
Krag og inkluderer bl.a. både type 25 og 50 (fig. 7 og 8).

Fig. 7

Fig. 8
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I 1987 fikk Trondheims nye postterminal en av datidens mest avanserte stemplingsmaskiner. Den var
en kombinert ordning- og stemplingsmaskin (culler-facer-canceller) av type NS-3PI produsert av det
japanske firmaet NEC. Ordningsdelen av maskinen besto av en stor roterende trommel som skilte ut
det som var egnet til maskinell behandling fra det som ikke var egnet. Brevene ble matet inn i den ene
enden, og mens de passerte gjennom trommelen, falt de tynne brevene gjennom slisser, mens de
tykkere forsendelser fortsatte gjennom trommelen og ble samlet for manuell behandling i den andre
enden. Forsendelsene til maskinell behandling ble gruppert i korte og lange konvolutter og ble stablet
opp.
Fra ordningsenheten ble stablene plassert i en mateenhet. Mens konvoluttene passerte langs et system
av transportbånd, ble hver side av den delen som vendt ned, undersøkt av to ultrafiolette lyskilder
(UV-lys). Hvis disse fant et frimerke, passerte brevet rett fram. Hvis de ikke fant et frimerke, ble brevet omdirigert, snudd 180 grader og returnert til hovedstrømmen. Innebygget i denne maskinen fantes
også en metallsøker. Den skilte ut brev som inneholdt metallgjenstander og som kunne skade stempelhodene. Siden ble brevene stemplet av ett av de to stempelhodene (fig. 9 og 10).

Fig. 9

Fig. 10

I skrivende stund er sistnevnte maskin delvis demontert, ordningsdelen er nå fjernet og sendt til Oslo.
I løpet av høsten 1995 har Postterminalen hatt flere halvstemplingsmaskiner til utprøving for kortere
og lengere perioder. Disse maskinene var produsert i Sverige (fig. 11), Frankrike (fig. 12) og av den
Tyske selskap Klussendorf (fig. 13).

Fig. 11

Fig. 12
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Fig. 13

Maskiner til spesielle bruk
En del av de maskinene som ble levert var øremerket til spesielle bruk, de fleste av disse ble levert til
Budavdeling til turstempling av brev.
Som nevnte tidligere ble den første av disse maskinene levert allerede i desember 1911 (fig. 14). Datostemplet med navnet Nidaros ble levert den 11.12.29 (fig. 15) og følgelig endret til Trondheim i
1931. Allerede den 20.7.38 ble det sendt nytt datostemplet til budavdelingens stemplingsmaskin (fig.
16). Det virker som om det har vært mye slitasje på disse stemplene, for den 14.1.45 sendte postintendanten et nytt stempel og en ny hylse til budavdelingens maskin. Den gamle ble innsendt til reparasjon, men ble kassert.

Fig. 14
Avtrykk fra
Postverkets
arkiv.

Fig. 15

Fig. 17

Fig. 16

I mellom 30. januar og 8. april 1948 var budavdelingens maskin til reparasjon på Krags Maskin Fabrikk i Oslo (fig. 17).
I begynnelsen av 1951 fikk budavdelingen en ny maskin. Den var produsert av Krag og var av type
XII. Dette er en mindre motordreven maskin som har en stempeldiameter på 41mm (fig. 18). I et brev
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fra budsjef til postmester i Trondheim av 11. februar 1952 skriver han:
I slutten av februar 1951 mottok vi fra Intendanturkontoret en stemplingsmaskin - Krag Modell XII.
I den senere tid har denne stemplingsmaskin slått seg helt vrang. Når man stempler et par brev holder
den seg rolig, men så snart det blir en del brev å stemple, blir det en forferdelig støy av maskinen. Det
er stadig vekk skruer som løsner i datostemplet. Postkontorets håndverker har ved forskjellige
leiligheter sett på maskinen, og rettet (festet) på skruene, så det har gått bra en tid. Men nå gir han
opp.
Den 6.6.52 fikk budavdeling et nytt stempel til denne maskinen (fig. 19).
Det var ikke bare budavdelingen som hadde maskiner til spesielle bruk. I august 1951 ble en
halvstemplingsmaskin av type XV bestilt for bruk ved postkontoret til ankomststempling av postanvisninger og utkort (fig. 20). Men den kunne også brukes til stempling av avgående brev. Når maskinen ble levert er usikkert. Den hadde produksjonsnummer 1846.

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Andre kontorer med stemplingsmaskiner
Den 18. april 1945 ble en håndstemplingsmaskin bestilt til underpostkontor Trondheim-Lademoen.
Maskinen, nr. 1764, ble levert den 14. september (fig. 21).
Den 12. august 1957 ble en hånddrevne maskin av Krag type XIII bestilt til Trondheim-Øya. Når
maskinen ble levert er uklart men det ble regnet med en leveringstid på ca. 6 måneder.
I november 1952 fikk Heimdal poståpneri beskjed om at de snart ville få levert en stemplingsmaskin.
Maskinen var hånddrevet og av Krag type XIII. Den hadde vært i bruk i Mosjøen fra 1942, og ble
levert i slutten av mai 1953 (fig. 22). Den var fortsatt i bruk i januar 1978.

Fig. 21

Fig. 22
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Stemplingsmaskiner brukt i Trondheim.

Poststeder i Trondheim

Trondhjem og Trondheim - håndstempler

*

*

*

*

(1)

(1)
Oppgravering 1861

*

*

(2)

*

(2)
(2)
Oppgravering 1861 Oppgravering 1881

*

*

*

(4)

(5)

(6)

(3)

(3)
Oppgravering 1881

*

*

*

(7)

(8)

(9)

*

(10)

(11)

*

(12)

(15)

(14)

(13)

(17)

(16)

(18)

(19)

Stempelavtrykkene fra 1931 er fra A. Langangens artikkel i NFF Varianten nr. 2, 1989.

75

Trondhjem og Trondheim - håndstempler

Poststeder i Trondheim

*

(20)

(21)

(22)

*

(23)

(24)

(25a)

(25b)

(25c)

(25d)

(25e)

(25f)

(25g)

(25h)

(25i)

(25j)

(25k)

(26)

Alle stempelavtrykkene fra 1956 er mottatt fra Postmuseet og er trolig fra forskjellige stempler. De
nummereres dog med a, b, osv.
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Trondhjem og Trondheim - håndstempler

Poststeder i Trondheim

(27)

(32)

*

*

*

(28)

(29)

(33)

(34)

(30)

(31)

(35)

(36)

Stempler med litra:
I25N: Trondheim 7000 Litra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (10/3 80),
I24N: Trondheim 7000 Litra 24, 25 (13/1 85)
I22: Trondheim
Litra 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (4/8 87)

I24N
(47)

I25N
(42)

I22
(49)

Uten frimerke.
Straffeporto
40 øre.
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Trondhjem og Trondheim - håndstempler

Poststeder i Trondheim

Stempler som er endret:
Stemplene med litra brukes i 1996 ved avdelingen Avgangssortering ved Postterminalen og det er
stempler med litra fra 8 til 14. Dette er egentlig Trondheim BR stempler.
Stemplet uten litra ble brukt ved hovedpostkontoret i byen og i alle fall i perioden 1988 til 1992.

*

*

*

(56)

(63)

(57)

Motivstempler:

(M1)

(M2)

(M4)

(M3)

(M5)

Avtrykkene er litt forminsket
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Trondhjem og Trondheim - håndstempler

Poststeder i Trondheim

Nidaros

(16)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(17)

(18)

Utst - 1

(19)

(20)

Utst - 2

Alle stempelavtrykkene, bortsett fra maskinstemplene, er fra Anders Langangens artikkel i NFF
Varianten nr. 2, 1989. Artikkelen er gjengitt i dette heftet (s 191). Avtrykkene er slått før stemplene
er levert til postkontoret. Maskinstempelavtrykkene er fra Postmuseet.
Stortinget bestemte 6/3 1931 endring til Trondheim. Håndstemplene med Nidaros ble brukt til og
med 28/3, maskinstemplet og bankostemplene omtrent like lenge.
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Nidaros

Poststeder i Trondheim

Trondheim BR (brev)

(1)

(2)

(7)

(12)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

(9)

(10)

(11)

(13)

(14)

(15)

Stempler med litra fra 1972 og senere:
I22N Trondheim BR. 7000
I22N Trondheim BR 7000
I22: Trondheim BR
Rullestempel: Trondheim BR 7000
Rullestempel: Trondheim BR

I22N
(23)

I22N
(16)

I22
(30)

Litra I, II, III, IV, VI, VII, VIII (23/6 72), IX (23/12 70)
Litra 1, 2, 3, 4, 5, 6 (9/2 79)
Litra 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (16/2 89)
Litra 7 (30/9 81),
Litra 15 , 16, 17 (6/11 87)

I22
(36)

I22N
(24)

(37)
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I22N
(29)

(38)

Trondheim BR (brev)

Poststeder i Trondheim

Trondheim EKSP
Stempler med litra:
I25N:
I25N:
I25N:
I22N:
I25N:
I22:
I24:

Trondheim EKSP.
Trondheim EKSP.
Trondheim EKSP
Trondheim EKSP
Trondheim EKSP
Trondheim EKSP
Trondheim EKSP

Litra 11, 12 (27/1 81), 13 (2/3 81), 14, 15, 16, 17, 18 (8/2 82),
Litra 19 (30/3 82),
Litra 20 (22/11 82), 21 (29/11 82), 22 (12/5 84)
Litra 23 (12/11 84)
Litra 26, 27, 28 (20/12 85)
Litra 31 til 42 (4/8 87)
Litra 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 (7/5 87)

I25N
(2)

I22N
(13)

I25N
(3)

I25N
(14)

I25N
(12)

I22
(17)
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I24
(29)

Trondheim EKSP

Poststeder i Trondheim

Trondhjem TUR - Trondheim BUD - Trondheim OMD Trondheim T
*

*

*

*

(1)

(2)

/3)

(4)

12 streker - smal M

12 streker - større
mellomrom: T og R

12 streker - bredere M

14 streker

Stemplene kan finnes med TUR nr. 1, 2, 3, 4 og 5

(5)

(7)

(6)

(8)

Også dato og 2

(9)

T: Straffeporto (1)

Stempler med litra:
I22N: Trondheim OMD 7000
I25N: Trondheim OMD 7000
I24: Trondheim OMD
I22: Trondheim OMD
Rullestempel: Trondheim OMD

(10)

(11)

Litra 1 (9/2 78)
Litra 2, 3, 4, 5 (29/3 79)
Litra 6, 7, 8, 9 (7/4 88)
Litra 10, 11 (12/8 88)
Litra 12 (28/2 89)

(15)
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(19)

(21)

Trondhjem TUR, Trondheim BUD, OMD, T

Poststeder i Trondheim

Trondheim Postterminal
Rullestempel: Trondheim Postterminal

Litra 15, 16, 17, 18, 19

(2)

(6)

(3)

(7)
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(8)

(9)

Trondheim Postterminal

Poststeder i Trondheim

Trondhjem og Trondheim P.P. (pakkepost)

(2)

(1)

*

*

(3)

(4)

(5)

*

(6)

(8)

(7)

(9)

(10)

*

(11)

(13)

(12)

(16)

(17)

(18)

*

*

(21)

(22)
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(20)

(19)

(23)

(26)

(25)

(15)

(14)

(24)

(27)

Trondhjem og Trondheim P.P. (pakkepost)

Poststeder i Trondheim

Store pakkepoststempler:
Roterende
pakkestempel:

(P-S-1)

Vuggestempel:

(P-S-2)

(P-S-3)

(P-S-4)

Illustrasjoner fra Anders Langangens artikler i Norsk Filatelistisk Tidsskrift (NFT) nr 7 og 8, 1988.
Et vuggestempel av annen type ble levert fra gravør Rui 6/11 1922 (se NFT nr 8, 1988, s 402)
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Trondhjem og Trondheim P.P. (pakkepost)

Poststeder i Trondheim

Et pakkeomslag fra des. 1912 (forminsket)
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Trondhjem og Trondheim P.P. (pakkepost)

Poststeder i Trondheim

Trondhjem og Trondheim Bko (banko)

(1)

(3)

(2)

(6)

(7)

(8)

(11)

(10)

(14)

(9)

(12)

(15)

(5)

(4)

(16)

*

(17)

(13)

(18)

*

(20)

(19)

Avtrykkene fra 1931 er fra A. Landgangens art. i NFF Varianten
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(21)

Trondhjem og Trondheim Bko (banko)

Poststeder i Trondheim

Trondheim P.A. (postanvisning)

(1)

(2)

(3)

(6)

(7)

(4)

(5)

(8)

Stempelavtrykkene fra 1931 er fra A. Langangens artikkel i NFF Varianten nr. 2, 1989
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Trondheim P.A. (postanvisning)

Poststeder i Trondheim

Trondheim ANV (anvisning)

(1)

(2)

(6)

(3)

(7)

(11)

(8)

(4)

(5)

(9)

(10)

(13)

(12)

(15)

(16)

89

(14)

(17)

Trondheim ANV (anvisning)

Poststeder i Trondheim

Trondheim Bureau dÉchange.

(1)

(2)
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(3)

Trondheim Bureau dÉchange.

Poststeder i Trondheim

Trondheim - diverse stempler

*

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

Transport

(1)

(1)

(2)

Verdi, anvisning, pakke

Pakkepost, transport

(2)

(1)

Ankomst
*

(1)

(2)

(1)

*

(1)

(2)

(1)

(4)

(3)

(2)

(3)
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(4)

(5)

(5)

Trondheim - diverse stempler

Poststeder i Trondheim

Stempler ved turiststeder
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Stempler ved turiststeder

