PORTO BETALT REKOMMANDERT
av
Tore Haga
De som orker mer om skotøyanvisninger etter min forrige artikkel, kan nå få litt om den
andre typen, nemlig slike som var påtrykt PORTO BETALT, og som derfor ikke var ment å skulle
frankeres, men som en sjelden gang likevel ble frankert og rekommandert. I mellomtiden har jeg fått
hånd om nettopp en slik anvisning. Som frankeringsavtrykket viser, er beløpet 20 øre, som passer
for rekommandasjonsavgift. Portoen skulle en jo tro var avgjort med påtrykket om at porto er
betalt. Posten skulle telle opp kort med slikt påtrykk og gjøre opp med Forsyningsdepartementet.
Men - den slitte flekken midt på - kan den skyldes at et frimerke er blitt dratt av? Tja, stempelet går
jo utenfor, men på den annen side mangler litt av stempelet nær flekken. Som vi vil se nedenfor,
klinte man gjerne på et frimerke som passet til portoen. Kanskje så man hen til hvordan de kortene
som er omtalt i forrige artikkel, skulle frankeres. Uansett så er jeg glad for å ha fått tak i dette kortet.

Denne anvisningen er altså den eneste jeg har som både har PORTO BETALT og er rekommandert. Bortsett fra denne vet jeg om bare to slike. Disse eies av bekjente, som har latt meg få scan av
dem; den ene en skotøyanvisning og den andre en halvsålingsanvisning . De vises nedenfor.

Her kan man trygt si at et 10 øres frimerke dekker porto. Ellers er å bemerke at dette er

Skjema S 132, som anviser "Ukurant skotøy". Kanskje ikke den mest ettertraktede skotypen.
Nedenstående kort er Skjema S 29, som er en halvsålingsanvisning. Slike var utelukkende
beregnet på å bli sendt med PORTO BETALT. Likevel er altså dette kortet sendt rekommandert og
frankert også for porto.

Tilbake til min nyervervelse: Denne var velkommen først og fremst fordi Skjema S 124,
trykning V.43, sto på min mankoliste. Alt jeg hadde, var seks talonger som en selger (på Biri)
hadde klipt av ved salg, og som jeg antok hørte til denne utgaven. En slik talong er illustrert
sammen med anvisningen nedenfor. Kortet er dessuten morsomt fordi det opererer med to
forsyningsnemnder. På forsiden finner vi "Oslo komm. rasjoneringskontor, avd. tekstil og lær", og
jeg har mistanke om at det er Oslo kommunes frankeringsmaskin som er brukt. På baksiden er det
imidlertid "Aker forsyningsnemnd" som står som utsteder av anvisningen (og kanskje hadde satt på
et 10 øres frimerke som ved senere fjerning etterlot seg en slitt flekk?). Huldreveien lå langt nord i
daværende Aker kommune, og kortet er, som vi ser, adressert til Vestre Aker. For sikkerhets skyld
har noen med blyant påført noe som ser ut som Vettakollen. Kanskje var det postbudet selv som
hadde drevet litt forberedelser til leveringen.

Mulig samrøre mellom de ulike forsyningsnemndene har jo ikke så mye med posthistorie å
gjøre. Noe rasjoneringshistorie går vel an, men siden nettopp dette hopet seg litt opp i sommer,
regner jeg med at det blir en god stund til neste gang.

