JULEPOST PÅ VIDVANKE
av
Tore Haga
At det skjer postgangsfeil i desember, er vel ikke til å undres over. Det har hendt meg, det
har hendt deg, og det har hendt mange flere. Jeg skal ikke utmale dette, men bare vise et par
eksempler.
Nå vil man straks se at titelen på denne epistelen er i drøyeste laget, da hovedretten i dagens
meny nok ikke er julepost, men den gikk jo samtidig med høytidens sendinger, nokså kloss opp
under jul. Vi har her et innenlandsbrev til mitt daværende arbeidssted, og påskriften viser at det
gjaldt en klagesak som startet ved Forbrukerrådets distriktskontor i Oppland i 2008. Brevet fikk seg
en tur til Tyskland, hvor det ble påført et uvanlig stempel (noe norsk stempel har det jo ikke):

Ja, dette syntes jeg var underlig - kan det dreie seg om et "privat" stempel? Jeg mener at det
over Frankfurt står "port payé". Hva det eventuelt står foran "Post" over der igjen, vites ikke.
I boksen til venstre står det "En cas de ...(utgnidd)..., prière de retourner á POSTFACH ......". På
norsk: "I tilfelle ...(utgnidd)...., vennligst returner til POSTBOKS ...." Dette får jeg ikke helt til å

stemme med postale stempler, og derfor lurer jeg på om det kan være noe som et tysk foretak har
brukt på sin utgående post. Men hvorfor havnet det så på et norsk innenlandsbrev, selv om det var
feilsendt? En mulig forklaring kan være at brevet er blitt feilfordelt til vedkommende foretak, som
naturligvis skjønte at dette var feil, og som så kjørte det gjennom kverna sammen med sin øvrige
utgående post. En morsom sak, synes nå jeg.
Som en lett dessert har vi en liten søtsak fra California i 1986 - et brev som faktisk er
julepost til meg, men som gjorde et lite stopp på veien. Også dette er sendt nokså kloss opp under
jul, og jeg husker ikke om det kom frem i tide. Det er fra min eldste søster, som nok ikke har
verdens tydeligste håndskrift, men Irland skulle adresselandet neppe kunne tydes som. Et artig
stempel ble det i alle fall.

