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DEN GANG DA: I anledning det store Nordsteam-arrangementet i Bergen i år 2000 rullet det tog helt frem til Bontelabo og Skolten. Og postfunksjonær Arthur Brekke viste hvordan 
man håndterte «togposten» før i tiden. Vognen er den samme postvognen som nå er blitt 21 år eldre.  FOTO: MAGNE TURØY 

TIL SOMMEREN: 
Håpet er at langt 
mer vil være normalt 
kommende sommer, 
og at man blir ferdig 
med postvognen slik 
at den kan være med 
bakerst på toget fra 
Garnes til Midtun.   
 FOTO: GAMLE  
 VOSSEBANEN

POSTVOGNEN: Den gamle postvognen gjorde tjeneste på Vossebanen helt til den ble tatt ut av 
tjeneste. Her står den på Jernbanestasjonen i Bergen.  FOTO: UKJENT

Gle de lig mel ding til ild sje le ne på 
Gam le Vos se ba nen: Kul tur min ne
fon det har be vil get 100 000 til 
den hund re år gam le post vog nen. 
Hå pet sti ger om å få den klar til 
som mer se son gen rul les ut!

BERGEN: – Vi er selv sagt for nøyd. Vi 
søk te rik tig nok om 300.000–400.000 
kro ner, men det te be tyr jo at det let ter 
litt på tryk ket, sier drifts bestyrer på Mu
seet Gam le Vos se ba nen, Ivar Gub be rud.

Kul tur min ne fon dets pott via stats
bud sjet tet for 2021 ble langt mind re enn 
ven tet. 

– Nå må vi nok selv leg ge en del pen
ger i pot ten. 

Det er i år 100 år si den post vog nen rul
let vest over, og den svenskbygde vog
nen fra Sö der täl je gjor de tje nes te både 
på Ber gens ba nen og de siste åre ne på 
Vos se ba nen.

– Post vogn! Vi må for kla re litt.
– Ja, da gens unge vet vel knapt hva 

post, brev og fri mer ker er. For ståe lig 
nok. Og der for me ner vi det er des to vik
ti ge re å løf te frem den ne gam le vog nen, 

og for tel le his to ri en 
om post vog ne ne.

Gub be rud for tel
ler at det var egen 
post vogn på Ber
gens ba nen til 1991. 

Frem til post vog
nen ble hek tet av for 
godt, var det te ab so
lutt ras kes te må ten å 
få sendt et brev fra 

Bergen til Oslo på.
 – Gikk du og la det i brev kas sen på 

nattoget, så var det te frem me i Oslo 
klok ken syv nes te mor gen. Det ble så 
le vert ut til rett sted in nen kl. 0900. Ti 
ti mer tok det alt så for et brev å kom me 
fra Bergen til Oslo. 

Hund re årin gen skal til ba ke fø res til 
slik den var ved an komst Bergen i 1921, 
og ild sje le ne er al le re de kom met godt i 
gang med re stau re rings job ben av den 
spe si el le vog nen, som var byg get for si
de ba ner og kor te re strek nin ger.

– Den er en kom bi nert vogn som be
står av tre kupe er, hver med åtte sit te
plas ser og noen klapp se ter. Men så har 
den alt så en egen post ku pé, og dess uten 

100 000 til gammel og tro tjener
tok den med rei se gods. Til slutt må nev
nes at den og har egen kon duk tør kupé, 
for kla rer Gub be rud.

I lik het med post tje nes ten er også det 
å sen de rei se gods bor te.

– Før kun ne man le ve re ski og kjel ker, 
kof er ter og rygg sek ker på toget før man 
skul le dra. Og så var alt frem me da man 
selv an kom be stem mel ses ste det.

I sin be grun nel se for å gi mid ler til 
pro sjek tet sier sty re le der i Kul tur min ne
fon det, Tine Sundtoft: 

 – Post vog nen er et glim ren de eks em
pel på rul len de kul tur min ne som er et 
av våre nye sat sings om rå der. Den ne 
vog nen har vært å se i over 50 år på nors
ke tog lin jer og er en vik tig del av vår his
to rie om in fra struk tur.

Og hun leg ger til:
– Her er det lagt ned et grun dig for ar

beid som vi ser hvor mye som må gjø res. 
Vi øns ker å pri ori te re rask igang set tel se, 
gjen nom fø ring og fer dig stil ling av pro
sjek ter.

VINTERMINNE: Snart er 
knallblå himmel, kuldegrader 
og finfint skiføre bare minner 
fra denne vinteren. Eller kom-
mer det igjen? 
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