
EN  OPPKLARING  og litt attpå ...
av

Tore Haga

I  Poststyrets  sirkulærer  kan  en  finne  litt  av  hvert  som  har  betydning  for  ens
samleområder.  Pakkepost er ett av mine, om noen skulle være i tvil.  

En kunngjøring  i  Cirkulære  nr.  50/1921 berører  en  artikkel  jeg  fikk  publisert  på
nettsidene i 2011.  Den het "Flere pakker - ett følgebrev" og viste et følgebrev, postgått i
1926, der det het:  "Hermed 2 pakker i papir".  Det ferdigtrykte "en" var altså overstrøket.
For variasjonens skyld gjengis her et annet følgebrev, dette fra 1919, nå med "To pakker i
papir".

I artikkelen skrev jeg at jeg ikke hadde funnet noen norske regler om hvorvidt det
kunne sendes mer enn én pakke pr. følgebrev, men at internasjonalt var det tillatt å sende
inntil  tre  pakker  på  ett  følgebrev.   Jeg  var  den  gangen  ikke  så  fortrolig  med  å  lete  i
sirkulærene og fortsatte da ikke å lete etter svaret i den følgende tiden, men relativt nylig
fant jeg det mens jeg så etter noe annet.   Nedenstående kunngjøring taler sitt tydelige språk.

Jeg har ikke sett noe som tyder på at regelen senere har vært endret.
Noe eksempel på norske flerpakkers følgebrev til utlandet har jeg ikke sett.  Men den



som gjerne vil se et trepakkers innenlands i Norge, kan benytte anledningen her:

Dette følgebrevet er ikke mitt.  Det er noe jeg har kopiert fra nettet for lenge siden,
og jeg husker ikke hvor, men trolig fra en eller annen auksjon, og heller ikke hvorfor jeg i så
fall ikke kjøpte det.  Kanskje jeg ikke var påpasselig nok.

I alle fall har jeg sjekket at stempelet viser dato 12 XI 17, og at porto inntil 3 kg da
var 65 øre, og inntil 5 kg 90 øre.  To ganger 65 = 130 øre, og med tillegg av 90 øre blir det
samlet 2 kroner og 20 øre, som her er frankeringen.

Hva er det nå med Gurskø, som kan oppvise både topakkers og trepakkers følgebrev?
Tja, kanskje er forklaringen at det verserer ganske mange følgebrev adressert til Gurskø.
Hadde man kunnet gjennomgå alt materiale fra de øvrige store arkivutslippene, ville man
trolig ha funnet flere.    

Hørte jeg noen nevne Øyfjell?
Hold øynene åpne! 


