
Norsk Skipsposthistorisk forening 

  

 

Stiftet 12.10.2002 under Nordia 2002 

i Kristiansand. 

 

Tilsluttet Norsk Filatelistforbund. 



Norsk Skipsposthistorisk forening (NSPF) har til  

formål å fremme interessen og å øke kunnskapen  

om Norsk skipspost og historie. Dette gjøres ved  

møter, utstillinger, forskning, utgivelse av 

medlemsblad og lignende. 

 



• Styret 
Leder 

Roald Holten 

Kittilhaugen 38, 4250 Kopervik 

roald.holten@hydro.com 

Redaktør 

 Odd Arve Kvinnesland 

 Boks 87, 4575 Lyngdal 

 o-kvin@online.no 

Kasserer 

 Knut J Buskum 

 Rugsvea 5, 2821 Gjøvik 

 kbuskum@online.no 

Styremedlem 

 Geir Lunde 

Varamedlem 

 Yngve Lundblad 

 

 

 

• Kontingent 

Postadresse i Norge: 150,- 

Postadresse utenfor Norge: 200,- 

 

Medlemskap i NSPF inkluderer fire  

nummer av “Postlugaren”. 

 



Norges kystlinje uten fjorder og viker er 2650 km land. Inkluderes  

fjorder og viker er lengden 21347 km. Den lange kysten i forhold 

til fastlandsareal og de mange fjordene som skjærer dypt inn i landet 

har gjort at skipspost og postale tjenester om bord de mange fartøyer 

som har trafikkert langs kysten, i fjordene og på innsjøene, er en 

sentral del av den norske posthistorien. 

Fjordene som gjennom alle tider hadde vært en velsignet kom- 

munikasjonsåre, er blitt forandret til et geografisk stengsel som til  

dels har kastet bygder og grender ut i isolasjon og stagnasjon. Bilen 

førte med seg fundamentale endringer. Utbyggelse av veinettet har 

på lokalt plan overtatt for “fjordabåtene”. 

 

NSPF har til formål å spre informasjon og kunnskap om denne delen  

av norsk posthistorie og da spesielt gjennom “Postlugaren”. 

 



 

  
Medlemsbladet ”Postlugaren” 

utgis fire ganger pr år, med 

totalt 96 sider. 

 

Bladet er nå inne i sin 5. årgang. 

 

 

NSPF utga i 2003 et særtrykk, 

“Orden er Postvæsenets Sjæl, 

Hurtighed dets Maal”, en 

Prosjektrapport utarbeidet av  

Anne Sætren for Postmuseet. 



Samleområder innen skipspost, noen eksempler 

Postekspedisjoner innen et  

geografiskområde, i en tids- 

periode eller ruter 

Skipspost innen et geografisk 

område. 



  
Paquebot fra norske havner  

og 

Paquebot med norsk frankering 

fra fremmede havner. 

Stempler fra den Norske  

handelsflåten 



  
III-ring nummerstempel, 

rundt 130 stempler registrert 

fra skip.  

IV-ring nummerstempel, 

rundt 280 stempler  

registrert fra skip. 



Kronet posthorn stempler 

rundt 160 ulike stempler 

Motivdatostempler. 

Nye stempler utgis også i dag. 



  
Provisoriske stempler 

Håndannulleringer. 



  
Dette var eksempler på noen få samleområder  

med tilknytning til norsk skipspost. 

Mulighetene er mange, men uansett valg av  

område vil man få best utbytte ved å ha tilgang  

på relevant informasjon.  

En slik kilde er ”Postlugaren” som følger et  

medlemskap i NSPF. 



Skipspost-litteratur 

 

-Norske skipspoststempler 

- Sjøpostruter på utlandet 

- Nattruten og Dagruten Bergen-Stavanger 

- Skipspost i lokale ruter i Rogaland 

- Skip og post i lokale ruter i Trøndelag 

- Postal History of the Norwegian Hamburg Line 1853-1856 

- The Nordland Post Office on land and at sea 


