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Vedtekter for Setesdalsbanen Venner 

Sist endret i årsmøte 23.03.2019 

§ 1 Formål: Setesdalsbanens venner arbeider for å støtte 

Stiftelsen Setesdalsbanen i å bevare 1067 mm smalsporet norsk 

jernbanemateriell, og for å holde dette materiellet i drift på den 

nedlagte Setesdalsbanens strekning fra Grovane og nordover. 

Foreningen søker å samarbeide med beslektede foreninger og 

andre instanser hvor dette er naturlig. 

§ 2 Medlemskap: Medlemskap i foreningen er åpen for alle. For 

at løpende medlemskap skal være gyldig, må kontingenten være 

innbetalt innen utløpet av betalingsfristen. 

Medlemskontingenten for kommende år fastsettes av årsmøtet. 

Årsmøte kan vedta ulik kontingent for ulike grupper. 

Betalingsfristen fastsettes av foreningens styre. Utmeldelse fra 

foreningen må skje skriftlig. For øvrig vil enhver som ikke har 

betalt kontingenten innen betalingsfristen bli slettet i 

medlemsregisteret etter forutgående purring med ny tre ukers 

betalingsfrist. 

§ 3 Styret: Foreningen ledes av et styre bestående av fem 

medlemmer: Formann, varaformann, sekretær, kasserer og 

informasjonsansvarlig. I tillegg velges et Varamedlem. For at 

styret skal være beslutningsdyktig må minst tre av dets 

medlemmer være til stede. Ved eventuell stemmelikhet har 

formannen dobbeltstemme. 

Hvis to eller flere av styremedlemmene går ut av styret i en 

valgperiode, skal det snarest mulig avholdes ekstraordinært 

årsmøte for valg av nytt styre. 

§ 4 Årsmøte: Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og 

holdes innen utgangen av mars hvert år. Innkallingen skjer 

skriftlig, og skal sendes senest tre uker i forveien sammen med 

de dokumenter som er nødvendig for årsmøtet. De 

medlemmene som ønsker dokumentene i posten gir beskjed om 

dette til styret.  Alle som kan fremvise kvittering for betalt 

medlemskontingent for 

inneværende år har adgang til årsmøtet, er valgbare og har 

stemmerett. 

Årsmøtet skal behandle som et minimum: 

a) Årsberetning 

b) Revisorgodkjent regnskap 

c) Budsjett for inneværende år 

d) Fastsettelse av neste års kontingent 

e) Innkomne forslag 

f) Valg 

– medlemmer til styret velges for 2 år 

– revisor velges for 1 år 

– medlemmer til aktuelle komiteer velges for 1 år 

– aktuelle ansvarspersoner velges for 1 år 

Valg av medlemmer til styret gjelder for to år. Dersom tre eller 

færre styremedlemmer er på valg, skal disse velges for to år. 

Dersom flere enn tre styremedlemmer er på valg, skal tre 

medlemmer velges for to år, og de øvrige for ett år. 

Øvrige valg: Tre representanter til styret for Stiftelsen 

Setesdalsbanen, med personlige vararepresentanter, oppnevnes 

for 2 år av styret i første styremøte etter årsmøtet. To 

representanter til Driftsbestyrelsen for Setesdalsbanen (DfS), 

med personlige vararepresentanter, oppnevnes av styret. 

Oppnevnelse til DfS gjelder for to år, slik at man normalt 

oppnevner ett medlem hvert år. Oppnevnelse skal skje i første 

styremøte etter årsmøtet. Forslag som årsmøtet skal behandle 

må være styret i hende senest 31. januar 

. § 5 Ekstraordinært årsmøte. Det innkalles til ekstraordinært 

årsmøte når styret finner det påkrevet eller når et antall 

medlemmer tilsvarende minst 10% av foreningens medlemstall 

pr. 31.12 foregående år krever det. Det må i innkallingen gå klart 

frem hvilken sak eller hvilke saker som skal behandles 

. § 6 Vedtektsendringer: Endringer av vedtektene kan bare 

foretas i ordinært årsmøte, og det kreves minst 2/3 flertall.  

§ 7 Oppløsning: Beslutning om oppløsning av foreningen må 

behandles av både ordinært og et ekstraordinært årsmøte, og 

må vedtas med minst 2/3 flertall. Blir foreningen oppløst, skal 

foreningens aktiva tilfalle Stiftelsen Setesdalsbanen. 

§ 8 Signatur og prokura: Styrets formann og ett av 

styremedlemmene i fellesskap tegner foreningens signatur. 

Styrets formann alene innehar prokura fullmakt 
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Velkommen til årsmøte  

 
 

Sted: Grovane Stasjon 
                                                                  Dato: 17/03-2022 

Kl 18.00 
Enkel Servering 

 
 

 
 

Du ønskes med dette velkommen til årsmøte i Setesdalsbanens Venner. 
Denne folderen 

inneholder nødvendige dokumenter for møtet. 
Alle som har betalt medlemskontingent for 
2022 har adgang til årsmøtet, er valgbare 

og har stemmerett. 
Vel møtt! 

 
 

 Dagsorden  
 

1.  Godkjenning av innkalling 
2.  Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen 
3.  Årsberetning 
4.  Regnskap 
5.  Budsjett 2022 
6.  Revisjonserklæring for Setesdalsbanens Venner 2021 
7.  Innkomne forslag 
8.  Medlemskontingent 2023 
9.  Valg 
 

 

 

 

 

 

 

Side :2 Vedtekter 
side: 4 Årsberetning for 2021, styret, komiteer og utvalg 
Side :7 Regnskap 
Side :8 Innkomne forslag 
Side :10 Fortelling om Sevaldrud 

Side :11 Valgkomiteens innstilling 
Side:12 Posten 375 år  
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Vi Lyser fred over våre medlemmer som har gått bort 

 
 

Punkt: 3 
 

Årsberetning 2021 
Styret, komiteer og utvalg 

 

Styrer, komiteer og utvalg har hatt følgende sammensetning etter årsmøtet 6. Mai 2021: 
 

På grunn av korona situasjonen ble årsmøtet for 2021 utsatt til mai måned. 

 
Styret komiteer og utvalg  

 
Formann  Jarle Larsen 

Varaformann  Jarle Leirkjær 

Kasserer   Morris Klokkhammer 

Informasjonsansvarlig Thomas Rysstad 

Sekretær  Jack Holland Nielsen 

Vara styremedlem Gjermund Aas 

 
Mediekomité: 
Hans Co Sørensen, John R. Sørensen, Tom Einar Mørch og 

Thomas Rysstad 

Arrangementskomité  
Nils Christian Hagen, Eileen Smith Nielsen og Laura Munzel 

Valgkomité: 
Andreas Bakken og Therese Mølø 

Medlemsansvarlig: 
Therese Mølø 

Webansvarlig 
Stian Aase Bergum og Thomas Rysstad 

Revisor: 
Dag Yngve Aasen 

 

Følgende representanter ble utnevnt av styret i 
styremøte. 
 
Til Driftsbestyrelsen: 
 
Jack Holland Nielsen  (På valg 2022) 

Vara Morris Klokkhammer (På valg 2022) 

 

Jarle Larsen   (På valg 2023) 

Vara Thomas Rystad  (På valg 2023) 

 

Representanter til Stiftelsen Setesdalsbanen: 
 

Nestleder: Jarle Larsen  (Gjenvalgt) 

Vara:  Stian Klokkhammer (Gjenvalgt)   

Styre medlem: Jack Holland Nielsen (Gjenvalgt)   

Vara:  Aud Nielsen   (Gjenvalgt)

 

Styre medlem: Geir Klokkhammer (Gjenvalgt)   

Vara:  Thomas Rysstad  (Gjenvalgt)   

 

Økonomi 
Regnskapet er godkjent av revisor (Punkt 6 Side 8) 

 
Medlemsaktiviteter 
På grunn av pandemien ble bare skumringsfesten arrangert 

i år. Grill dag på Røyknes og juleavslutning ble avlyst. 

 
Driftsbestyrelsen 
Driftsbestyrelsen (DfS), som ble opprettet i henhold til 

avtalen mellom venneforeningen og VAM har hatt fysiske 

møter og tlf møter i 2021. Møteaktivitet vanskeliggjøres på 

grunn av pandemien. 

Følgende har møtt: John Olsen, Øystein Aas, Jarle Larsen, 

Jack Holland Nielsen, Janne Grundetjern (fra kontoret). Og 

Stian Klokkhammer som driftsbestyrer. De 4 første har 

stemmerett. 

Samarbeidet i DfS har også i år vært bra og det er enighet i 

alle saker. 

 

Av saker som er behandlet i DfS kan nevnes: 

 Budsjett 

 Oppstart av sesongen 

 Evaluering av sesongen 

 Spor arbeide, retting av spor og bytting av sviller i 

hovedspor. 

 Bygging av spor over langåen bro på Røyknes 

 Arbeide på skiftetomta. 

 Evalueringen av sesongen 2021 og planlegging av 

2022 sesongen. 

 Planlegging og oppstart av utbygging på 

Beihøldalen etter at Setesdalsbanen fikk en gave 

på 1 million kr fra SR-Bank 

 Planlegging av en ny hall på myra, den er grav ut 

og omtrent ferdig fylt opp med god masse 
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Det er fortsatt fokus på spor arbeide med justering av 

sporet, og bytte av sviller. i 2021 ble det byttet omtrent 900 

sviller. Dette krever mye arbeide både tidsmessig og 

arbeidskraft. Men det er kjøpt inn noen maskiner som 

letter arbeidet. Og det er planlagt at dette arbeide skal 

fortsette i 2022. Arbeidet på omlastingen ble ikke ferdig i 

2021, men fortsetter i 2022. Omlastingskrana er ferdig til 

bruk, mangler bare noe dokumentasjon før endelig 

godkjenning 

Styret uttaler 
 
Styret har hatt 5 styremøter og 36 saker er behandlet i 

2021. 

 

Sesongen 2021 har vært en vanskelig sesong. Store deler av 

kjøresesongen ble kraftig redusert på grunn av 

Koronapandemien. Ruteplanen for ordinære kjøringer ble 

gjennomført, men med redusert antall passasjerer, det var 

plass til ca 75 personer når vi tok hensyn til myndighetenes 

begrensninger på grunn av pandemien. Omtrent alle 

charter turer ble avlyst.  

Det var fulle tog, ut i fra den begrensning vi hadde. 

Det var også i år vanskelig for tjenestefordeler å få alle 

tjenester dekket inn, men det løste seg til slutt. 

Setesdalsbanen feiret og et 125 års jubileum i år, det ble en 

liten markering på dette og selve jubileumshelgen var 14 og 

15 august. 

Det ble avholdt et evalueringsmøte for aktive medlemmer 

05. september med14 deltakere. I år var det påmelding på 

grunn av plass og smittesporing. Referatet ligger på 

hjemmesidene våre. 

 

Noen av våre viktige aktiviteter i sesongen 2021: 

 

 De faste onsdagsdugnadene ble ikke så faste som 

ønsket på grunn av koronaen, men gjennomført 

når situasjonen tillot det. 

 Driftssesongen, togframføring og kiosk. 

 Deltakelse i Stiftelsen Setesdalsbanen 

 Deltakelse i Driftbestyrelsen 

 

 

Dugnaden 
Dugnaden er dessverre blitt påvirket av covid i fjor og 

Men en kjempeinnsats er lagt ned på sommersesongen 

med dugnadsdriften.  Det ble registrert 1 532,30 

dugnadstimer i hele 2021, tallet skal nok være mye høyere 

da ikke alt ble registrert digitalt. 

 

Dugnads Prosjekter 2021 og våren 2022 

 Sporrenseren, denne skal restaureres 

 Gyldna Freden ble nesten ferdig-malt. 

 

 

Gf 12 Ferdig restaurert 

Foto: Jarle Larsen  

 

 

 Skilleveggen i Gyldnafreden skal monteres 

tilbake slik den en gang var 

 Ved dugnad (Januar\februar 2022) 

 Gf 12 ble ferdig restaurert 

 

NYTT FRA SETESDALSBANEN 
NFS utkom med to nummer i året 2021. Det var nr. 109 

i mai og 110 i desember med hhv. 62 og 88 sider. 

 

Mediekomiteen/redaksjonen syns det er kjempebra hvis 

medlemmer kan komme med bidrag til 

medlemsbladet. Eventuelt bilde og litt tekst eller bare bilde. 

Mange ganger sier et bilde mer enn 1000 

ord, for å bruke en gammel klisjé. 

 

Medlemsutviklingen 
 
År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

        
Hov 328 327 363 358 308 272 149 

Fam 141 148 121 120 200 169 151 

Sum 469 475 484 478 508 441 366 

 
 
Vi har i 2021 hatt en nedgang på 75 medlemmer. Normalt 

får man flere nye medlemmer i løpet av en kjøresesong. 

Dette har vi ikke fått i år. Grunnen er nok den pågående 

Covid-19 situasjonen og færre reisende.  

Grunnet overgang til nytt banksystem så kan det være 

avvik. Innmeldingene kommer ikke direkte lengre til 

medlemsansvarlig. Det jobbes nå med for å finne en løsning 

på dette. Medlemstallene vil bli oppdatert på våre media 

sider i løp av våren 
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Stiftelsen Setesdalsbanen 
Styret i stiftelsen Setesdalsbanen består av 7 

personer, med 3 personer fra Venneforeningen. 

I 2021 har styret bestått av, Leder Eivind Drivenes, 

Nestleder Jarle Larsen.  

Styremedlemmer: Torunn Charlotte Nyberg Agder 

Fylkeskommune, Per G Salomonsen Kristiansand 

kommune, Geir Klokkhammer, Setesdalsbanens 

Venner, Jack Holland Nielsen Setesdalsbanens Venner 

og Dag Olaf Torjesen Fortidsminneforeningen Vest-

Agder  

 

 

Stiftelsen har også i 2021 fungert som et rent 

eierorgan. Vest Agder Museum (VAM) og 

Driftsbestyrelsen har ansvaret for jernbanedriften. 

Det er i hovedsak de frivillige i Venneforeningen som 

har utført de fleste tjenestene i togdriften. 

I 2021 ble det kun avholdt 4 styremøter som var en 

blanding av Teams møter og fysisk oppmøte. Også i år 

var det vanskelig å møtes for alle på grunn av 

pandemien. 

I 2021 ble 19 sakerbehandlet. 

De viktigste saker: 

 Orienteringer om regnskap, økonomi og 

fremdriftsplaner (faste poster på alle 

styremøter) 

 Orientering om driften (fast post på alle 

styremøter) 

 Status på lok situasjonen på Setesdalsbanen, 

vedlikehold av lok. 

 Avtale med Vennesla Historielag om ikke-

kommersiell bruk av bilder fra Stiftelsens 

digitale fotosamling. 

 Endrede vedtekter, godkjent i Lotteri- og 

Stiftelsestilsyn. 

 Omsøkning av midler i regi Stiftelsen 

Setesdalsbanen 

 Ny hall og en eventuell utleie av deler av 

hallen 

 Valg av nytt styremedlem til Stiftelsen 

Tømmerrenna 

 Kjelen til lok 2 som er i England 

 Rasoverbygget ved Løyning 

 Utbygging på Beihøldalen  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Priveten på røyknes stasjon 
Foto: Jarle Larsen  
 

Stiftelsen Tømmerrenna. 
Setesdalsbanens venner er ikke organisatorisk knyttet 

til Stiftelsen Tømmerrenna, men er knyttet sammen 

på mange måter og utfyller hverandre som 

utfartssted. Venneforeningen har, via Stiftelsen 

Setesdalsbanen, en plass i styret for Stiftelsen 

Tømmerrenna. Plassen er det Jack Holland Nielsen 

som har. Fra årsmøtet i 2022 overtar Jens Røed 

styrevervet. 

 

I 2021 har Tømmerrenna blitt åpnet helt opp til 

demningen ved Beihøldalen. Den nye adkomst ved 

demningen gjør at det er lettere å bruke 

Tømmerrenna. Det har folk oppdaget, og det er mye 

trafikk i renna. Noe som medfører mer slitasje og 

kanskje det øker behovet for utbedringer med 

stålarbeid og bytte av mye plank. Renna er et flott 

supplement til Setesdalsbanen. 
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Punkt: 4/5              Regnskap 2021 Og Budsjettforslag 2022 
 

 

INNTEKTER REGNSKAP BUDSJETT '21 AVVIK BUDSJETT '22 
Tilskudd fra VAM 0,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 

Kontigent 77 032,12 100 000,00 22 967,88 100 000,00 

Ref. utg. Nfs 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

Divinnt/renteinnt 5 598,76 25 000,00 19 401,24 25 000,00 

Grasrotandel N.T. 35 704,73 25 000,00 -10 704,73 25 000,00 

     

Sum 118 335,61 292 000,00 173 664,39 292 000,00 

 

KOSTNADER REGNSKAP BUDSJETT '21 AVVIK BUDSJETT '22 
Medlemstur 0,00 50 000,00 50 000,00 -50 000,00 

Medlemsblad 71 200,00 85 000,00 13 800,00 -85 000,00 

Arr./møter 20 528,93  45 000,00 24 471,07 -45 000,00 

Porto 13 500,00 15 000,00 1 499,08 -15 000,00 

Dugnad 2 1 821,96 30 000,00 8 178,04 -30 000,00 

Div. rekvistia 0,00 5 000,00 5 000,00 -5 000,00 

Div. utgifter 5 745,00 10 000,00 4 255,00 -10 000,00 

Gaver ut 0,00 2 000,00 2 000,00 -2 000,00 

Rasoverbygg 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 

diverse utgifter 

Kortkonto 

2 879,80 25 000,00 22 120,20 -25 000,00 

Sum 13 5676,61 417 000,00 281 323,39 417 000,00 

Resultat -17 341,00 -125 000,00 107 659,00 -127 500,00 

 

 

AKTIVA PASSIVA 

 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020  

Sparebanken 

Sør 

Hovedkonto 

69 0596,98 70 5058,18 1 430,53 1 430,53 Fond medl 

lokaler 

Jernbanepers. 

Sparebank 

4 250,50 4 250,50 49 969,00 49 969,00 Tfs 0921 

Sparebank 

Sør,KortKonto 

10 207,55 13 087,35 20 566,25 30 783,85 Konto bet i 21 

vedr 22 

   100 000,00 -4 169,04 Tiltakskonto 

   150 000,00 0,00 Rasoverbygg 

   38 3089,25 64 4381,69 Fri egenkap 

 70 5055,03 72 2396,03 70 5055,03 72 2396,03  

 
Kommentarer til regnskap 2022 
 
Tilskudd fra VAM ifm dugnad, samt støtte til Nfs, ikke med på årets regnskap p.g.a. forsinket søknad om dette.  
Kontingent for 2022 betalt i 2021 utgjør kr 20566,25. 
 Tiltakskonto økt fra -4169,04 til kr 100000,- 
Avsatt kr 150000 til rasoverbygg
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Punkt: 6 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Punkt:7 
 
Innkomne forslag fra medlemmer / Komiteer  
 

Styret har ikke fått inn noen innkommende forslag. 

 

Forslag fra styret 
Det jobbes med å pusse opp sovevognen på Grovane 

(Bredsporet Overnattingsvogn) slik at våre tilreisende 

medlemmer har bedre overnattingsmuligheter.  

3 lugarer blir pusset opp, pluss lang gangen nå.  

 

  Styret foreslår å støtte oppussingen av 

sovevognen med opptil 3 lugarer til inntil 

50.000Kr   da vil vi få totalt 6 nyrenoverte 

lugarer. 

 

Punkt: 8 
 
Medlemskontingent 2022 
 

Styret foreslår ingen endringer i kontingenten fra  

2022 til 2023 
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Fra Jubileums helgen 14-15 august 2021 

Foto: Jarle Larsen 

 

 
 

Fra Jubileums helgen 14-15 august 2021 

Harald og Ragnar i fullt arbeid 

Foto: Jarle Larsen 
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Fortelling om Sevaldrud 
 
 
I driftstiden kunne snøen være en utfordring for 
Setesdalsbanen, og det kunne vinterstid medføre 
både forsinka og innstilte tog. 
Å være mannskap i forbindelse med snørydding 
på Setesdalsbanen, var nok både kaldt og 
slitsomt.  
Heller ikke helt ufarlig, som historien til 
Martinius Eriksen Sevaldrud (født 1876) vitner 
om. 
 
I 4. februar 1917 var han med en arbeidsgjeng 
som skulle grave ut et tog som hadde kjørt seg 
fast ved Vrengen.  
Da kom det plutselig et snøras som begravet han 
fullstendig. Heldigvis klarte de andre å grave han 
fram, men da var han begynt å bli blå i ansiktet. 
 
Sevaldrud var født på Gran og kom til begynte på 
Setesdalsbanen i 1899. 
 Da folketellingene ble gjennomført i 1910. befant 
han seg midlertidig på Byglandsfjord 
jernbanestasjon. 
 Til vanlig bodde han i Kristiansand med kone og 
tre barn. 
Fædrelandsvennen publiserte i forbindelse med 
hans død i 1941 en lengre notis. 
 Sevaldrud ble da omtalt som en kjent 
jernbanemann og forhenværende 
overkonduktør. 
 
 Han begynte karrieren sin som stasjonsbetjent 
på Hægeland stasjon 1. mai 1899, tjenestegjorde 
deretter på flere stasjoner på Setesdalsbanen, 
blant annet Iveland. 
 Han gikk gradene fra stasjonsbetjent, til 
underkonduktør og til slutt overkonduktør, før 
han pensjonerte seg etter 38 år i tjeneste ved 
Setesdalsbanen. 
 
I følge avisnotisen ble han en kjent skikkelse på 
banen: «Den lille tettvokste mannen hadde en 
egen måte å ta tingene på. Han forsto å sette seg i 
respekt, og bak hans undertiden noe barske 
vesen, lyste et muntert blink i øyet. 
 Han var en koselig og jovial kar».  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kilder: 
Setesdalsbanens fotosamling, foto av personalet 
ved Setesdalsbanen i 1900. 
Fra gamp til damp – Setesdabanens første 100 år. 
Stiftelsen Setesdalsbanenn  
Digitalarkivet.no – folketellingen 1910. 
Fædrelandsvennen 21.4.1941 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’  
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Punkt: 9 

 

 
 

 
 
 
 
 

Valgkomiteens innstilling 
 

 

 
 
Valgkomiteens innstilling 
 
Formann  Jarle Larsen (Ikke på valg ) 

Varaformann  Jarle Leirkjær (Gjenvalg) 

Kasserer   Morris Klokkhammer (Gjenvalg) 

Info ansvarlig  Thomas Rysstad (Gjenvalg) 

Sekretær  Jack Holland Nilsen (Ikke på valg ) 

Vara styremedlem Gjermund Aas (Ikke på valg) 

 
Mediekomité: 
Hans Co Sørensen (Gjenvalg), Tom Einar Mørch (Gjenvalg), 

Thomas Rysstad (Gjenvalg) og John Robert Sørensen 

(Gjenvalg) Erlend E Knudsen (Ny) 

 

Arrangementskomité  
Nils Christian Hagen (Gjenvalg) 

Eileen Smith Nilsen (Gjenvalg) 

Therese Mølø  (Ny) 

 

Valgkomité: 
Andreas Bakken  (Gjenvalg) 

Richard Homme  (Ny) 

Therese Mølø  (Gjenvalg) 

 

Medlemsansvarlig: 
Therese Mølø  (Gjenvalg) 

 
Webansvarlig 
Erlend E Knudsen (Ny) 

Thomas Rysstad  (Gjenvalg) 

 
Revisor: 
Dag Yngve Aasen   (Gjenvalg) 

 

 

 

 

 

 

  
 

NB: 
Minner om at Årsmøtepapirene vil fra og med i år, kun bli 
sendt digitalt og lagt ut på hjemmesiden. De medlemmene 
som ønsker dokumentene i posten gir beskjed om dette til 
styret i god tid før årsmøtet. 

 
 

Mottar du ingen informasjon. send oss gjerne 
din E-post adresse:medlem@setesdalsbanen.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transport av godsvogner til Røyknes Stasjon for 
utstilling sommeren 2021 
Foto: Jarle Larsen 
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Setesdalsbanens Venner, Venneslaveien 350,                                              

4707 Vennesla 

 

 

 

 

 

 

Posten 375 år 

 

I dag 17. januar 2022 feirer Posten i Norge sin 

375-års dag.  

 
Etter at Norges første jernbanen åpnet i 1854, 
har jernbanen og posten hatt tett samarbeid. 
Posten var med ved etableringen av hovedbanen 
mellom Christiania og Eidsvoll.  
 
Allerede jernbaneloven fra 1848 vedtok man at 
posten skulle sendes med jernbanen og at 
poståpneri skulle legges til stasjonene.  
Setesdalsbanen åpnet for midlertidig drift 25. 
november 1895 mellom Kristiansand og 
Hægeland. Men alt 20. og 21. november samme 
år, gikk de to første posttogene på 
Setesdalsbanen. 
 
Da Setesdalsbanen året etter åpnet offisielt og 
gikk mellom Kristiansand og Byglandsfjord, fikk 
hele dalen en god posttilgang. Tidligere kunne et 
brev fra stiftsstaden til dalen bruke flere uker. En 
prest i Valle klaget tidlig på 1800-tallet på at et 
brev fra Kristiansand kunne bruke fire måneder 
før det kom fram! 
 
De fleste stasjonene langs Setesdalsbanen fikk 
poståpneri på selve jernbanestasjonen og det var 
jernbanens eget personale som utførte 
oppgavene knyttet til poståpneriet.  
Men enkelte steder fikk eget poståpneri etter 
hvert, som Røyknes og Byglandsfjord.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Setesdalsbanen gratulerer 375-års jubilanten og 
illustrerer samarbeidet mellom Setesdalsbanen 
og posten med dette bildet fra samlingen til 
Stiftelsen Setesdalsbanen:  
 
 
 
 

 
 
Postsortering på Hornnes stasjon ca. 1943-1944. 
De som er avbildet er (bakerst) stasjonsmester 
Torgrim Moseid, deretter postmann Åsulv J. 
Dåsvand og nærmest er Torjus Horverak. 
 
 
Kilder:  
Fra gamp til damp - Setesdalsbanens første 100 
år. Stiftelsen Setesdalsbanen (1996) 
Hjemmesiden til Posten Norg 

 
Følg oss på:  
 

   Setesdalsbanen 

 
 
 

   #Setesdalsbanen 

   www.setesdalsbanen.no 
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