Kortet fra mor

Månedens brev for oktober 2009 var ”brevet fra mor” hvor Arvid Løhre berettet om et brev fra hans
egen mor som var funnet i en lott han undersøkte.
Jeg vil følge opp med ”kortet fra mor” – som er en lignende og litt merkelig historie som viser at
verden ikke er så stor og at fortiden av og til innhenter oss.
Min mor var privat ansatt i Forsvaret på 70-tallet og var involvert i å vurdere status på
intendaturlagre (dvs. militære lager for klær, forbruksmateriell etc.). Dette innbefattet endel
reisevirksomhet. I juni 1978 var hun på en lengre reise til Finnmark. Jeg var allerede da interessert i
frimerker og stempler, og hun sendte meg brev og kort fra de stedene hun besøkte.
For et par måneder siden kjøpte jeg en større brevlott med stort innslag fra de nordlige landsdelene.
Og plutselig fikk jeg samme følelsen som sikkert Arvid må ha fått – DER MIDT INNE I BUNKEN LÅ DET
ET KORT ADRESSERT TIL MEG FRA MIN MOR stemplet Solovomi og sidestemplet Suolovuobme (som
vel da er det samiske navnet) Fjellstue.
I 1978 hadde Solovomi status som postkontor C og dette lå på Statens Fjellstue som er avbildet på
kortet (og der min mor overnattet) - jeg har gjengitt til slutt det som står om Solovomi / eller
Suolovuobme i Poststedsdatabasen. Om det var vanlig å bruke fjellstuens stempel som sidestempel
vet jeg ikke – men artig er det.
Så hvorfor havnet dette kortet til meg i denne lotten? Det er to mulige teorier. Da familien flyttet til
Vestlandet i 1981 forsvant endel ting fra flyttelasset, bla. en tine med brev og frimerker, bla. en del
feltpoststempler og krigsbrev og muligens også dette brevet (da må jeg ha mottatt det i 1978). Så har
vel brevet vært på ”vandring” og har havnet i den lotten jeg kjøpte. (Jeg understreker at jeg kjøpte
lotten av er en seriøs handler som på ingen måte kan ha vært involvert i ”forsvinningsnummeret” når
det gjelder kortet). Den andre teorien er at jeg faktisk ikke mottok kortet, det er kanskje blitt
feilsendt (men adressen var 100% korrekt) eller så har noen uærlige sjeler stjålet kortet under
postgangen (kanskje på grunn av det interessante sidestemplet?). Men dette er og blir teorier, saken
er foreldet og blir nok aldri oppklart!
Men uansett - mitt hovedpoeng er den følelsen Arvid hadde og som jeg fikk – plutselig åpnet det seg
et hull i tiden og jeg ble hensatt over 30 år tilbake i tid. Og posten kom til slutt fram !!

Fra Poststedsdatabasen
9526 SUOLOVUOBME (nedlagt)
Brevhus II - Kautokeino (Finnmark)
Opprettet : 1926-11-25
Nedlagt : 1997-09-30
SUOLOVUOBME brevhus II, Kautokeino herred, Finnmark fylke, under Alta postkontor, i ruten Alta -- Kautekeino, på Statens fjellstue, ble
opprettet 25.11.1926.
Navnet ble fra 2.3.1934 endret til SOLOVOMI.
Brevhuset fikk fra 1.4.1953 status av brevhus I. Sirk. 8, 18.3.1953.
Brevhuset SOLOVOMI ble lagt ned fra 1.3.1967 og samtidig omgjort til poståpneri.
Brevhuset nyttet først 4-rings kassasjonsstempel nr 772 og fikk "Kronet posthorn"-stempel i mai 1934.
Brevhusstyrere:
J. Rishaug 25.11.1926.
Fjellstueoppsitter Kristian Fredrik Thomassen 1.7.1953 (f. 1897).
Fjellstueoppsitter Simon Thomassen 1.7.1955 (f. 1913).
Asbjørn Juul Klingen 1.7.1961 (f. 1914).

SOLOVOMI poståpneri, i Kautokeino komm., Finnmark fylke, under Alta postkontor, ble opprettet fra 1.3.1967 i stedet for det tidligere
brevhus med samme navn. Sirk. 8, 6.3.1967.
Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.11977
status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.
Navnet ble fra 1.1.1990 endret til SUOLOVUOPMI (i Guovdageaidnu-Kautokeino komm.). Sirk. 29, 31.8.1989.
Postkontoret 9526 SUOLOVUOPMI er lagt ned fra 1.10.1997. Ny postadresse: 9525 MAZE. Sirk. 25, 19.9.1997.
Oppsitterne fikk kasselegging med buss fra Maze hver dag, og landpostbud fra Maze en dag i uken.
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Poståpnere/styrere:
Asbjørn Juul Klingen 1.3.1967 (f. 1914).
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