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Jeg tror jeg gir svaret med en gang:  Det er nok P.P.II.  Det finnes ingen indikasjoner på at det er 

levert noe slikt stempel med P.P.I.  Anders Langangen skriver i NFT nr. 8/88 at pakkepostavdeling II 

ved Kristiania postkontor bestilte et slikt stempel i februar 1915 og fikk det levert en måneds tid 

senere.  Han gjengir et stempelavtrykk som klart viser P.P.II.  Han nevner altså ikke noe slikt 

stempel i forbindelse med pakkepostavdeling I.  Og vi vet jo at følgebrev fra utlandet behandles av 

pakkepostavdeling II.  Videre forteller Langangen at stempelet ble omgravert i 1921 ved at FRAGT 



BETALT ble fjernet.  Det omgraverte stempelet ble levert 1.10.1921. 

 

Også Olga Ellis og Alan Totten nevner stempelet i sin bok "Norway Parcel Post to 1945", s. 39, 

hvor det heter:  "One date-stamp with the text Kristiania P.P.II FRAGT BETALT was issued in 1915 

but is rarely seen."  Her nevnes også omgraveringen i 1921.  Trolig er Langangen deres kilde. 

 

Stempelet var altså på slutten av sitt første liv da dette følgebrevet ble sendt, og det bærer preg av 

slitasje.  Kanskje var den bakerste I i II blitt svakelig med tiden?  Det må også tas i betraktning at I 

er havnet på en brett i følgebrevet, og de ulike omstendighetene har så gjort at det ble som det ble.  

Ved omgraveringen ble nok eventuelle slitasjefeil i den øvre delen av stempelet utbedret.  Se 

avtrykk nedenfor, bare 4 dager etter at det omgraverte stempelet var returnert. 

 

 

 

 

Synd, forresten, med det fine italienske følgebrevet, at noen har vasket av alle pakkepostfrimerkene 

som har stått på høyre side.  Men jeg er nå glad i det likevel - mange fine stempler.  Innlevert i 

Roma 30.3.1921, stemplet Chiasso Stazione (jernbanestasjon på linjen til Chiasso i Sveits) den 5.4., 

Chiasso Transit 11.4., Basel 12.4. (synlig hvis man bretter tilbake lappen nederst), Berlin 17.4. og 

endelig Kristiania 26.4.  Det tok sin tid den gangen også. 

 
Kilder:  Egen samling, Anders Langangens serie om pakkepoststempler i NFT 1988, Olga Ellis & Alan Totten:  Norway 

Parcel Post to 1945. 


