
ET  PAR  UVANLIGE  PAKKEPOSTSTEMPLER
av Tore Haga

En sjelden gang dukker det opp nye opplysninger som er såpass interessante at
de bør publiseres snarest.  Dette hendte meg nylig, da jeg kjøpte et eksemplar
av NK 32 med det runde stempelet Kristiania Pakkepost, datert 4 I 98. 

Kjell Åge Johansen sier på side 93 i nyeste utgave av sin bok om poststempler
i hovedstaden, nå under navnet Poststeder i Oslo 1647-2018, at tidligste kjente
dato  var  25 II  98,  og siste  kjente  dato 16 VII  98.   Langangen opplyser  at
stempelet  var  gravert  28.12.1897 og sendt  til  postkontoret  to  dager  senere.
Hvilken dag det ble tatt i bruk, og i hvor stor utstrekning stempelet ble brukt de

første dagene deretter, er ikke godt å si, men det er grunn til å tro at ikke mange - om overhodet
noen andre enn dette - av disse tidlige avtrykkene er bevart.  Uansett er tidligste kjente bruk hermed
kraftig justert.  Kjell Åge er underrettet.

Langangen  har  i  NFT  nr,  1/1988  skrevet  at  stempelet  ble  dårlig  mottatt  p.g.a.  stor  fare  for
forveksling med vanlige datostempler, og at det viste seg å være bestilt utenom fastlagte rutiner.
Det ble derfor inndratt og innlevert 7.8.1898.  Altså var brukstiden spesielt kort.  Med temmelig
ujevne  mellomrom har  det  likevel  vært  omsatt  såvel  følgebrev  som løse  frimerker  med  dette
stempelet datert innenfor de nevnte rammene.  Her et følgebrev:

Siden vi først snakker om uvanlige stempler, skal vi ta med ett til, og det er sagt om dette at det er
like sjeldent som hønsetenner.  Mer om dette på neste side.



Det gjelder det gåtefulle ovale  Pakkepost fra Sarpsborg.  Her har man ikke
mye fakta å presentere.  Langangen sier ikke noe om dette; han holder seg til
det han har kunnet finne i postarkivene.  Det er nevnt i Norske Filatelistika, der

det  også  er  gjengitt  en  tegning som jeg  har  kopiert  hit,  men heller  ikke  der  finner  man noen
opplysninger om stempelets tilblivelse og bruk, bortsett fra at det var kjent på tre NK-numre.  I sin
bok  Norway Parcel  Post  to  1945  nevner Olga Ellis  og Alan Totten fem NK-numre,  men ikke
NK 10, som vist her.  Ellis og Totten har sagt seg enige i at dette avtrykket må være ekte, siden det
er lite trolig at en forfalsker ville klare å gjøre et slikt svakt stempel med et troverdig resultat.

En gang for kanskje 40 år siden så jeg et annet frimerke med dette stempelet, men det ble for dyrt
for meg.  Frem til jeg for et par år siden fikk tak i det som her er vist, har jeg ikke sett andre
eksemplarer.  Noe følgebrev med dette stempelet kan jeg knapt tro finnes.


