IKKE-POSTALT POSTSTEMPEL
av
Tore Haga
Overskriften kan helt klart oppfattes som selvmotsigende, men hva skal en gjøre når en
trenger en kort og fyndig tittel med smell i? Hva som ligger bak, vil nok bli klart for den som
gidder å lese videre. Jeg tror likevel jeg alt nå skal avsløre at det dreier seg om et stempel som
Posten brukte til annet enn postbehandling, men som av en eller annen grunn fant veien til et
følgebrev.
For ikke så lenge siden hadde jeg en artikkel i NFT om firkantede tollpoststempler på følgebrev. Fra ett av Selskapets medlemmer i England fikk jeg etterpå påvist et annet firkantet datostempel på ett av Postens tjenestekort i 1920, som hadde vært oppe på auksjon. Teksten var
Kristiania Postkontor Pakkeavdeling I. Det hadde ikke noe med tollpost å gjøre, og det var nok
ikke til bruk på f.eks. følgebrev. Det må ha vært avdelingens tjenestestempel, her brukt i anledning
svar på en adresseforespørsel fra Arendal Postkontor. Jeg kan ikke vise dette, da vår venn i England
ble overbudt på det heftigste, og objektet gikk til en ukjent.
Når jeg gjør et visst nummer av nevnte tilfelle, er det for å vise tilfeldighetenes spill. Bare
en ukes tid senere kom det på auksjon et tysk følgebrev med et firkantstempel fra Kr.sand S.
Postkontor. I auksjonslisten var dette omtalt som ankomststempel.

Jeg var så heldig å få tilslaget på dette følgebrevet med bl.a. et fint Bureau de Mer Kristiansand - Frederikshavn B. Det ble nokså raskt klart at firkantstempelet fra Kristiansand ikke var noe
ankomststempel. Det ser mer ut som et arkivstempel. Ser vi på følgebrevets gang fra Hamburg
2.7.27 via Flensburg den følgende dag og Bureau de Mer dagen etter det igjen, burde sendingen ha
vært fremme i Kristiansand allerede 5.7.27. Firkantstempelet er imidlertid datert 12. juli 1927, som

kan sees hvis man blåser det opp og ser godt etter, altså en uke etter formodet ankomst. Noe
egentlig ankomststempel finnes ikke.
Jeg antar at det er vanlig å arkivere følgebrev etter at mottaker har levert det inn hos Posten i
bytte mot pakken, men jeg trodde at det da skjedde relativt uformelt uten påføring av stempel med
journalnummer - i dette tilfellet j.nr. 315R. Og på baksiden ser man at mottaker ikke har kvittert.
Hentet hun ikke pakken?

På baksiden finner man også avsenders forholdsordre. Såvidt jeg mener å kunne tyde denne,
går den ut på at dersom pakken ikke ble avhentet, skulle den sendes tilbake til avsender, og at denne
brukte adressen til den norske sjømannskirken i Hamburg. Hvis pakken ble returnert, skulle ikke
følgebrevet følge med? Normalt skulle vel det finne sted, men avvik skjer. Det kan tenkes at det
var nettopp slikt avvik som hadde skjedd her, retur eventuelt med følge av annen dokumentasjon.
Nå kan det også tenkes et par andre scenarier. Det ene er at pakken aldri kom frem til
Kristiansand. Hvis etterlysning ikke førte til noe, var det kanskje ikke annet å gjøre enn å arkivere
følgebrevet, sammen med en rapport (men allerede etter en uke?). Eventuelt at pakken var sterkt
skadet og kondemnabel, slik at mottaker vegret seg for å motta den.
Et annet er at pakken nok kom frem i god behold, men at følgebrevet da manglet. I så fall
kunne postkontoret utstede nødfølgebrev. Mottaker hentet pakken og kvitterte på nødfølgebrevet. I
andre slike tilfeller har det gjerne vært notert "Nød" på det originale følgebrevet når det kom til
rette, som en forklaring på hva som hadde skjedd. Kan det tenkes at på denne tid og dette sted ble
fulgt en praksis med journalstempel og rapport for kontorets arkiv?
Andre gode forklaringer imøteses med takk.

