
NOE  PÅKLISTRET
av

Tore Haga

Denne gangen tar jeg for meg ikke bare ett, men to brevkort, begge med nogo attåt.  Først til 
sjøfartsforhold i 1899:

På baksiden er det altså påklistret to avisutklipp.  Det til høyre dreier seg om skipsankomster 
og -avganger noen få steder rundt i verden.  Deler av det er skjult bak det til venstre, som forteller 
om et skipskjøp.  Påtegningen nedenfor går i samme dur.  Jeg regner med at såvel avsender som 
mottaker  var  i  skipsmeglerbransjen,  noe som støttes  av et  annet  kort  med samme avsender  og 
mottaker, også det med et påklebet avisutklipp, denne gang vedrørende et skip som var til salgs. 
Dette viser jeg ikke her.



Det spesielle med det viste kortet er hva Trondhjems Postkontors Brevpostafdeling mener 
om tillegget:

"Paaklæbning ikke tilladt."  Og det kan man jo forstå - slikt blir det gjerne rot av, og før man vet 
ordet av det, finner postkundene på noe annet og enda verre.  Jeg kjenner ikke til om det er uttryk-
kelig forbudt i postreglementet, men det kan jo noen andre finne ut av.  Imidlertid må bemerkes at 
verken det  ovennevnte andre kortet  mellom de samme parter eller  det kortet  jeg nedenfor  skal 
omtale, har fått noen påpakning fra Postvæsenet/-vesenet.

Det neste kortet  er  sendt adskillige år senere,  i  1927, og har påklistret  reklame for "Dr. 
Kullmann's Furunaalsbad" både foran og bak.  Adressaten er Dr. Kullmann selv, og det ser ut som at 
det er hans svigersønn Johan som har sendt det med Bergensbanen.

Her på forsiden er det Dagny Constance Knudsen som er sannhetsvitne for preparatets for-
treffelighet.  Denne damen var nok en kjendis i sin tid, men uten at jeg har kunnet finne ut så mye 
om henne.  Det later til at hun var sangerinne, og hun var født 21. juli 1890.  M.a.o. var hun 37 år  
gammel på denne tid.  Kilde for dette er at hennes 60-årsdag ble avertert i et blad for en organisa-
sjon hun var medlem av.

Utklippet på baksiden innholder en betydelig mer sprelsk utgave av "forbrukernes mening", 
der Lalla Carlsen og Tutta Berntzen liksom boltrer seg i badet.  Lalla Carlsen var et revyikon i min 
barndom.  Hun var født i 1889 og spilte mange roller, såvel seriøse som komiske, men var nok mest 
kjent som revystjerne.  Hun ble 78 år gammel.  Tutta Berntzen er vel best kjent som Tutta Rolf, idet 
hun giftet seg med Ernst Rolf i 1930.  P.g.a. senere ekteskap bodde hun to perioder i USA, hvor hun 
døde  i  1994,  87  år  gammel.   Hun var  først  og  fremst  revyskuespiller,  men spilte  også  film i  
Hollywood.



Lalla og Tutta var naturligvis ikke disse damenes egentlige navn.  Tutta var døpt Jenny 
Solveig, mens Lalla var utstyrt med noe så tungt som Haralda Petrea.  Man kan forstå behovet for 
noe enklere.

Når det gjelder Dr. Kullmann, kan jeg ikke bidra med noe mer.


