BUREAU RÉEXP. DE CHRISTIANIA / K.
av
Tore Haga

Jeg skal her begynne med brevets bakside og peke på SL-stempelet med tekst som i
overskriften til denne artikkelen. Dernest skal jeg sitere fra en billedunderskrift i Norgeskatalogen
Postal II, der det heter: "Dette stempelet med tekst BUREAU REEXP. DE CHRISTIANIA / K ble bare
brukt ved omkarteringskontoret i Oslo og ikke ved postekspedisjonene ombord i utenlandstogene.
Av den grunn vil man normalt bare finne avtrykk på postsak-forsendelser eller postale blanketter."
Det kan nok fremmes enkelte innvendinger mot formuleringen av den siterte teksten, men
innholdet kan klart nok utledes slik: Det er ikke normalt å finne dette stempelet på brev. Så dette
må altså være et unormalt brev. La oss nå se på forsiden.

Avsender er Akers Kriminaldommer, Skifte- og Auktionsforvalter, og ble sendt rekommandert fra Kristiania den 18. juni 1909, se SL-stempelet med bro, Kristiania H 18 VI 09 samt
utgående TL Bureau Réexp. de Christiania, som ser ut til å være type 1, samme dato, og sendt til

Pittsburg, Pa., U.S.A. Adressaten er en mann med norskklingende navn. Nå skal vi nok ikke legge
for mye vekt på dette med Kriminaldommer, men heller merke oss resten av avsenders tittel. Trolig
dreide dette seg om skifte av dødsbo, der adressaten kunne ha interesser.
I Pittsburg ble brevet 30. juni mottatt av det derværende postverk, avdelingen for rek-brev,
men det er uklart hvordan de bekjentgjorde dets ankomst. Vi må formode at Pittsburg var en by av
noen størrelse allerede i 1909, og siden brevet ikke bar noen gateadresse, kan det ha vært problematisk å finne adressaten. Kanskje skjedde kunngjøring ved oppslag eller annet avertissement, og det
minst to ganger med svært kort mellomrom - vi ser stempelet "Second Notice Jul 2 1909". Det er
tydelig at adressaten ikke meldte seg, og et svakt rundstempel på forsiden har teksten "Unclaimed
Pittsburg, Pa. Aug 2 1909". Firkantstempelet den følgende dato med "D.D.L. Record" o.s.v. ser vel
ut som et arkivstempel. For hånd er det påskrevet med rødt: "Retur Kristiania H". Siden det ikke
står "Retour", antar jeg at det er skrevet i Norge, kanskje hos Bureau Réexp. de Christiania / K, etter
at brevet var kommet tilbake til Norge den 2. september 1909. Så har nok Kristiania H sørget for at
det til slutt havnet hos Kriminaldommeren igjen.
Brevet er ikke mitt. Det tilhører en bekjent som lurte på om jeg kunne få det solgt på
auksjon. Kanskje kunne førstkommende møte i Posthistorisk Selskap være riktig sted?

