
BLANDINGSFRANKATUR
av

Tore Haga

Nedenstående følgebrev er det første jeg har sett hvor  portodekningen er sammensatt av
frimerker og kassaregisteravtrykk.  Riktignok kjenner jeg lignende sammensetninger fra før, men
da har portoen i sin helhet vært dekket av kassaregisteravtrykket, mens frimerkene vært påsatt for å
dekke utbringelsesavgift i Bergen.  Et slikt følgebrev er omtalt i min tidligere artikkel  "Følgebrev
med skrankeavtrykk", som ligger i denne nettsidens artikkelarkiv under 2015.  Er man interessert i å
vite mer om emnet, anbefales Arne Thune-Larsens grundige artikkel i NFT nr. 8/2016.  (Arne og jeg
ble deretter enige om at kassaregisteravtrykk bør være benevnelsen for denne frankeringstypen.)

Frimerker for 60 øre er nok til å dekke porto for pakker på inntil 1 kg i klasse I.  Følge-
brevets vektrubrikk synes imidlertid å vise 1,1 kg, og da skulle portoen beregnes for vekt inntil
3 kg, som var 1 krone, altså 40 øre høyere enn frankert for.  I stedet for flere frimerker ble det
åpenbart valgt å tilleggsfrankere ved hjelp av kassaregisteret, noe som synes temmelig uvanlig.  

Likevel har jeg funnet noe lignende med en annen type avtrykk som ser ut til å ha kommet i
bruk tidlig i 1950.  Her vises først et forstørret utsnitt av et følgebrev til Belgia i 1957.

På neste side ser vi hele følgebrevet (minus kupongen på venstre side).



Hvordan man kom frem til kr 4,05, som notert nede til høyre og som frankert, har jeg ikke
klart å finne ut av.  Vekten har jeg tolket som 0,9 kg, selv om nullen ser rar ut.  Stemplene må bety
at sendingen gikk direkte fra Norge til Antwerpen.  I så fall skulle porto være kr 3,50 for vanlig
pakke (mot kr 4,20 via Danmark), hvis det er riktig at pakkeporto til Belgia ikke var endret siden
januar  1952 (i  hvert  fall  fant  jeg ingen endringer i  Postens sirkulærer i  tidsrommet).   Hverken
høyere vekt eller særpakke passer.  Muligens kunne en dechiffrering av kråketærne under og til
venstre for frimerkene forklare noe, men ikke vet jeg.  Frimerkene er stemplet Bureau d'Echange
d'Oslo.  Da var vel ikke kassaregisteret langt unna.  Noen kommentarer?

P.S.  For ordens skyld vises nedenfor hvordan denne typen kasseregisteravtrykk så ut da den ble tatt
i bruk i 1950.   Etter hvert ble SUM, posthornet og OSLO  fjernet.


