OSLO JERNBANEPOSTEKSP.
av
Tore Haga

En dag overrasket jeg meg selv med å kjøpe denne konvolutten med stempelet OSLO
JERNBANEPOSTEKSP. Jeg ble helt fascinert av dette stempelet, som jeg ikke kunne huske å ha
sett før (etter alle disse årene!). Litt ekstra stempelsverte nederst fikk jeg tåle. Så var det å finne ut
mer om det. Noe forbauset konstaterte jeg at i tillegg til denne konvolutten var der faktisk flere
eksemplarer på markedet; fem-seks julekort.
Jeg lette først i Kjell Åge Johansens bok om poststeder og stempler i Oslo, men uten
resultat. Så forsøkte jeg i NK 2018 og NK Postal II, men like nedslående. Ved søk på nettet kom
jeg omsider over en salgsside hos Bizland, hvor stempelet var utbudt og ble omtalt som et reservestempel, "ifølge Tiemer/Ånensen brukt fra 17-23. desember de fleste årene mellom 1952 og 1970."
Hm .... så jeg ikke noe lignende om et annet stempel i NK 2018? Jovisst, men det var en annen
stempeltype, og teksten var OSLO-EKSPEDISJONENE / RESERVE.
Vel, da var det å få tak i boken "Stempel der norwegischen Bahnpost" av Jürgen Tiemer og
Peer-Christian Ånensen. Heldigvis har man venner med gode boksamlinger. I denne boken fant jeg
svaret. OSLO JERNBANEPOSTEKSP. var ganske riktig et reservestempel som stort sett var i bruk
fra 1952 til 1970, i dagene ca. 17.-23. desember, altså i innspurten med juleposten, og var brukt på
post innlevert i Østbanehallen. Jaha, datoene stemmer jo med observerte eksemplarer. Det kan
også forklare hvorfor jeg ikke har lagt merke til stempelet tidligere, for julekort er jo veldig lett å
overse. Så vidt jeg skjønner, utgjør julekort den alt overveiende del av materialet med dette
stempelet, mens det nok er vesentlig mindre vanlig på konvolutt.
Så når jeg ikke kunne finne OSLO JERNBANEPOSTEKSP. i norskspråklig filatelistlitteratur, måtte jeg naturligvis skrive noe selv.
Tiemer/Ånensen har et avsnitt om en rekke reservestempler tilknyttet jernbaneposten. De
fleste ser ut til å være betydelig vanskeligere å finne enn nærværende stempel.

