FRA DULUTH TIL JENNESTAD
av
Tore Haga
Under og en tid etter annen verdenskrig var det relativt vanskelig å skaffe seg både nødvendighetsartikler og slikt som kanskje ikke var helt nødvendig. Det finnes en god del materiale
som viser at det kom pakker og brevpost med både det ene og det andre til norske adressater fra
slike land som Sverige, Danmark, Portugal, Canada og USA. Her skal jeg vise et følgebrev for
pakke fra sistnevnte, ankommet i november 1947.

Det er vel grunn til å tro at Mrs Martinsen i Duluth og Alfred Hansen i Jennestad sto i
brevlig kontakt, og at hun hadde en idé om hva som kunne komme til nytte. Jeg foretrekker å tro at
"old" ikke nødvendigvis betyr noe annet enn "brukt", og at det nok fortsatt var betydelig bruksverdi
i disse gjenstandene. Ett pund kaffe var sikkert særlig velkomment.
Denne typen følgebrev var i sin tid typisk for pakkepost fra USA. Også det norske postvesenet hadde tilvirket slike sekkelappaktige følgebrev, bl. 181, som måtte brukes om man skulle

sende pakker til USA. Endring av denne praksisen kan man lese om i Sirkulære fra Postdirektoratet
nr. 18/1984, hvor det gis instruks om at når beholdning av gammel bl. 181 er oppbrukt, tas i bruk
bl. 181 B for sendinger til USA og Canada. Bl. 181 B var av samme format som vanlige adresse kort til utlandet, bl. 146. Takk til Postmuseet for rettledning om dette.
Som en ser, er sendingen tollbehandlet ved Svolvær tollstasjon, som har behandlet alt jeg har
(ikke så veldig mange) av utenlandske sendinger til Jennestad. Det er ingen grunn til å tro at det ble
beregnet toll i dette tilfellet, slik at det påløp bare fortollingsavgift. Denne var på den aktuelle tiden
75 øre og skulle i tilfelle oppkreves av Jennestad poståpneri på vegne av tollstasjonen.
Som en videre ser, er der ingen rubrikk for mottakers kvittering på følgebrevet. Det var
neppe slik at mottaker fikk følgebrevet i posten. Det må antas at i stedet fikk mottaker bl. 209 b,
som opplyste at det var kommet brev/pakke (underforstått "stryk det som ikke passer"), og at
sendingen var påheftet postoppkrav. Nå har jeg dessverre ikke bl. 209 b som hører til dette følgebrevet. Et slikt sammentreff ville ha vært temmelig uvanlig, ifølge katalogen til et stort auksjonsfirmas auksjon i september 2018 (der gjelder det riktignok bl. 209 uten b fra 1923).
Derimot kan jeg presentere bl. 209 b, stemplet Jennestad -7 3 46, også denne adressert til
Alfred Hansen og med opplysning om pakke fra Duluth.

Dessverre mangler jeg følgebrevet, men det er nærliggende å tro at det var Mrs. Martinsen som også
her var avsender. Det opplyses videre om postoppkrav kr. 0,40, som var størrelsen på fortollingsavgiften i 1946. Som illustrasjon (fra en helt annen sak) får dere her bl. 134 b som viser både avgift
40 øre i 1946 og provisorisk endring til 75 øre på blanketten, som er stemplet i desember 1947.

