
PAKKE  PÅ  VENT
av

Tore Haga

Til  en  avveksling  begynner  vi  her  med baksiden av  et  følgebrev.   Det  er  her  det  mest  
interessante befinner  seg,  nemlig de to  35-øres frimerkene,  godt tilklint  med T-stempler.   Slike 
stempler får en til å tenke på straffeporto.  Det er imidlertid ikke tilfellet her.  Pakkeporto er 70 øre, 
oppkravsgebyr er 20 øre, og anvisningsporto (for sending av oppkravsbeløpet til kreditor) er 35 øre, 
tilsammen kr 1,25, som avsender har korrekt beregnet.  

Årsaken ligger nok på mottakersiden.  Tar vi en titt på ankomst- og utleveringsstempel, ser 
vi at det gikk 14 dager mellom disse.  Under stemplene kan vi lese at der er en hentefrist på enten 7 
dager eller 14 dager (eksklusive ankomstdagen), avhengig av hvor adressaten bor.  Etter å ha sett  
kart over Orkanger legger jeg til grunn at Fjordgt. 6 ligger innenfor det lokale ombæringsdistrikt.  
M.a.o. er fristen oversittet med 7 dager.  Videre heter det at det da påløper en avgift av 10 øre pr. 
oversittet dag, og dette resulterte i 70 øre, som er kvittert med frimerker.  Avgiften heter - eller har i 
hvert fall hett - liggeavgift.  Det har tidvis vært i bruk stempler som advarer om dette, se utsnitt fra 
et  fem år  eldre følgebrev nedenfor,  men i  ovenstående tilfelle  er  altså  advarselen trykt  i  selve 
følgebrevet.



Meldingen er  dessverre  kraftig  forstyrret  av  annen tekst  og påtegning,  men burde  være 
tydelig nok til å skjønne at dersom du venter for lenge med å hente, må du betale liggeavgift.

På forsiden ser vi at det er anvendt såkalt kassaregisteravtrykk som frankering.  Jeg har i en 
tidligere artikkel  på disse nettsider,  "Følgebrev  med skrankeavtrykk" (som er  et  annet  navn på 
metoden) gått noe nærmere inn på emnet.  Vil man gå dypere inn i materien, anbefales Arne Thune-
Larsens artikkel i NFT nr. 8/2016.  Det er altså ingen grunn for meg til å utrede akkurat dette her, ut  
over å nevne at dette følgebrevet etter Arnes oppsett har avtrykk fra "Maskin I" (se I-OSLO i av-
trykket) av tre maskiner, at det er type 2b, og at datoen er tidligere enn hva Arne regnet med for  
denne typen.

Kilder:  
- Egen samling.
- Arne Thune-Larsen:  Kassaregister-avtrykk på følgebrev, NFT nr. 8/2016.
- Erling Johan Aune og Kristian Aune:  Norske innenrikske portotakster & gebyrer 1877-1995.


