Pengebrev – eller…?
Av Henning Jarle Mathiassen

Hvor mye penger som har blitt sendt fra USA til Norge gjennom tidene – i brev – vet ingen, men det
var en kjent sak at det forekom, og det fantes uærlige folk – både i og utenfor Postverkene – som
prøvde å få lettjente kontanter ved å tilegne seg og åpne andres post. Selv om de interne rutinene
mht postbefordring ble bedre og sikrere, så klarte man ikke helt å holde tjuvene unna.

Dette brevet er meget interessant som samtidsdokument. Det er sendt fra New Orleans i USA til
Kongsberg i 1929 – altså er riktig “depresjonsbrev”. Sendt i forretningskonvolutt, skulle man tro at
det her kun var tale om forretningspapirer, men man tok gjerne i bruk kamuflasjeteknikker for å sikre
at brevet kom fram uten å vekke mistanke om innlagte verdier.
Vel – dette brevet lager egentlig flere spørsmål enn svar.
Det ser ut til å ha kommet fram til mottaker, som i sin tur har kommentert brevets tilstand.
Konklusjonen hans var helt klar: “Her var brevet sundreve av ein som leitte etter penger” . Og det kan
nok så være at en uærlig person hadde revet litt i kante for å sjekke innholdet.
På den andre siden av brevet har han skrevet at brevet på denne siden var helt, og at det var ham
selv, mottakeren, som hadde skåret opp brevet/åpnet det.
Ut fra de påførte tekster, har brevet blitt registrert på Oslo postkontor for videre behandling.
Så til de ubesvarte spørsmålene:






Var det penger i brevet?
Hvorfor har ikke dette brevet blitt registrert ved Kongsberg postkontor? Hvorfor Oslo?
Regner også med at Bergen var utvekslingskontor – da posten kom med skip hit
(ankomststemplet i Bergen på baksiden).
Hva skjedde med saken – var det en tjuv, eller var det bare elendig postbehandling som
gjorde at konvolutten var skadet? Og ble politiet koblet inn i saken?

Ja slik kan et medtatt brev bli en historie i seg selv, med uløste problemstillinger. Kanskje noen kan
belyse de postale spørsmålene?

