
Referat fra OFK møte 26 oktober 2020.  
Tore Berg ønsket 16 medlemmer velkommen til klubbmøte og nytt foredrag i disse 

covid-19 tider. Møtet var nr. 2523 i rekkefølgen.  

Generell informasjon ble gitt, hvor det mest oppsiktsvekkende var avlysningene av 

julemøtet. I og med at hotellet har nedlagt driften av restauranten, samt alle regler og 

påbud i forbindelse med korona, har styret funnet det riktig å gå til dette skrittet.  

Kveldens foredragsholder, Øyvind Midtlid, hadde tatt turen fra Sarpsborg for å fortelle 
oss om «Miniatyrdatostemplene». 
 

Dette er et stort område, som hadde gått over flere foredrag, så derfor hadde han 

gjort en tilføyelse i tittelen, slik at den ble «Miniatyrdatostemplene ved 

Underpostkontorene i Oslo, inklusive Budavdelingen, Bladavdelingen og Tollposten». 

Hvorfor kom og hva var anledningen til disse stemplene? Vi siterer fra 

postreglementet:  

«Kvitteringsstempler i lite format til bruk i postbehandling på de ulike poststeder.  

Kvitteringsbøker og til avgjørelse ved forsegling og ettertelling på innleverte 

bankobrev.» 

Så vi kan si at miniatyrdatostempler er brukt: 

”Der postforsendelsen av en eller annen grunn har blitt underlagt videre 

postbehandling, har miniatyrdatostemplene ofte blitt brukt for å dokumentere 

denne hendelsen”.  

Det var ikke lov til å bruke stemplet til avstempling av frimerker til samlerbruk, 

filatelistiske” FDC etc. Som vi skal se, så var det ikke alltid denne regelen ble fulgt. 

 



 

Når man ser denne siden i kvitteringsboken, så ser man at disse ministemplene 

passer utmerket inn. 

I Oslo var det 13 underpostkontor som brukte disse stemplene. Alle kontorene hadde 

et eller flere stempler. Stemplene er kjent brukt i 1925 til 1970. 

Oslo, Grünerløkka, (G) Kristiania G. (Grünerløkken) ble opprettet fra 1/11-1889 som 

det første underpostkontor (Filialpostkontor) i landet. 

Miniatyrdatostempel utgitt 16/2-1925. Avtrykkene av dette stempelet er klare og rene 

frem til høsten 1930 da det oppstår et brudd i øvre tverrbjelke. Fra januar 1935 er det 

brudd i begge tverrbjelker. 



   

200 øre betalt i liggeavgift ved utlevering. 15/3-1925. Utlevert og frigjort med 

portomerker som er annullert med miniatyrdatostempelet fra underpostkontoret Oslo 

G. 

   

Ved retur skulle ny porto betales og på baksiden er returporto betalt med 150 øre. 

 

1/10-1927 ble bruken av portomerker opphevet. Porto for ubetalt og utilstrekkelig 

betalte brev ble nå avgjort med ordinære frimerker, forsynt med det internasjonale T-

stempel. 



   

Her et eksempel på miniatyrdatostempel brukt ved frigjøring av straffeportobrev. 

Finurlig bruk av ordinære frimerker der portomerker normalt var i bruk. 

Oslo - Homansbyen, Oslo H. opprettet 1/11-1891 under Kristiania H. som det 4 

postkontor i Kristiania. Det første miniatyrdatostempelet ble utgitt 29/2-1929 og 

hadde teksten Oslo H. som var navnet på underpostkontoret fra navneendringen i 

januar 1925. 

 

Her er stempelet brukt ved utbetaling av postanvisning fra den tyske 

okkupasjonsmakt. Ett av flere stempeltyper som angir portofrihet på slike 

forsendelser er slått på anvisningens fremside.  

Underpostkontoret hadde flere miniatyrdatostempler. Nr.2 ble tildelt 27/2-1934. 

Avtrykkene fremstår alltid med åpne brudd i begge tverrbjelker. 



 

Bildet over viser miniatyrdatostempelet brukt som oblatnummerstempel på verdibrev 

fra underpostkontoret!  

Miniatyrdatostempel nr.3 blir tildelt 30/3-1943. Det er ikke registrert brudd eller 

uregelmessigheter i avtrykkene av dette stempelet i bruksperioden. 

Avtrykk av dette stempelet forekommer relativt ofte å førstedagsbrev og andre typer 

bestillingsverk fra filatelister. 



 

 

Kristiania –Solli var det eneste underpostkontoret som fikk tildelt miniatyrdatostempel 

før navneendringen til Oslo fra 1/1-1925. Avtrykkene er sjeldne, da det kan 

forekomme avtrykk bare fra året 1924. Her er det Rui`s prøvetrykk datert 25/3-24 

som er vist. 

 



Underpostkontor fra 15/2-1899, Kristiania V. Fra 27/7-1914, Kristiania S. Oslo-Solli 

fra 1/1-1925.Miniatyrdatostempel nr.1utgitt ved navneendringen 31/12-1924, og 

første kjente avtrykk er registrert allerede 13/1-1925. Brudd i sirkel og nedre 

tverrbjelke er vanlig fra 1927, og fra 1933 er det også vanlig med brudd i øvre 

tverrbjelke. 

 

 



 

Oslo-Solli nr.1. Ikke uvanlig å finne miniatyrdatostemplene fra Oslo-Solli på 

bestillingsverk fra filatelister. 

Oslo-Solli nr.2, utgitt 12/4-1932 brukt på filatelistisk laget FDC av merker fra 

”Elisenbergrullen” 16/8-1941. Dvs merket ble stemplet på lørdagen før 

utgivelsesdagen mandag 



 

Oslo-Solli nr.3, utgitt 11/10-1932. Riktig bruk på blanketter som kvittering for 

innleverte rek. og bankobrev. 

 

Oftest rene og klare avtrykk, men et brudd i øvre tverrbjelke utvikler seg en gang 

mellom 1944 0g 1950. 

Oslo T. Hov. Underpostkontor opprettet 2/1-1929.Miniatyrdatostempel nr.1 gravert 

25/6-1928. 



 

Oslo Torshov miniatyrdatostempel nr.2 tildelt 7/11-1939. Oslo Torshov 

miniatyrdatostempel nr.3. Tildelt 18/6-1943. 

Underpostkontor Kristiania MJ opprettet 15/11-1910. Ved navneendring 1/1-1925, 

Oslo Majorstuen. Det første miniatyrdatostempelet ved underpostkontoret ble utgitt 

3/7-1928. Avtrykkene har brudd i tverrbjelkene i hele bruksperioden, og fra 1931 

også sirkelbrudd. 

Oslo MJ. Nr.2 ble tildelt underpostkontoret 20/6-1930. Igjen et filatelistisk laget brev 

dekorert med hele serien Nansen I.  



 

Oslo MJ. Nr.3 ble utgitt 3/7-1936. Igjen ser vi her miniatyrdatostempelet brukt til 

annullering av gebyroppgjør. Miniatyrdatostempel nr.3 har karakteristiske brudd i 

sirkel, og fra1942 også brudd i øvre tverrbjelke. 



 

Kvittering på verdibrev til Danmark gitt etter omveksling til dansk valuta ved 

Kreditkassen på Majorstua. I postlovens 1. kap. XI, §11 om verdisendinger, 

fremheves det at det nye omregningsbeløp understrekes kraftig med blå blyant. Porto 

og gebyr er anført over og under portokolonne. Miniatyrdatostempel Oslo MJ. Nr.3 er 

slått på blanketten og identifiserer postbehandlingen. 

Underpostkontor II opprettet 1/12-1910 som Kristiania MI, og oppgradert til 

underpostkontor I Oslo-Moløkka ved navneendringen fra 1/1-1925. 



 

Det første miniatyrdatostempelet blir tildelt kontoret 15/10-1929. På avtrykk fra 1935 

er det brudd i nedre tverrbjelke, og fra våren 1938 er det tydelige brudd i begge 

tverrbjelker. Her er stempelet brukt forskriftsmessig på baksiden av verdibrev til 

kansellering av frimerke som i dette tilfellet er gebyr for ettertelling og oblatforsegling. 

Oslo ML. Miniatyrdatostempel nr2 ble tildelt underpostkontoret 16/2-1942. 

Underpostkontor II opprettet 1/10-1914 under Kristiania E. Fra 1/1-1925 endret til 

Oslo E. Miniatyrdatostempel nr.1 ble tildelt kontoret 7/10-1930. 



 

Her er stempelet brukt til kansellering av frimerke til dekning av ettertelling og 

oblatforsegling på baksiden av et verdibrev. Det er ikke registrert brudd eller skader 

på dette stempelet i bruksperioden. Oslo E, Elisenberg. Miniatyrdatostempel nr.2 ble 

tildelt kontoret 7/10-1930. Liten svakhet i øvre bjelke som nærmer seg brudd kan 

være et hjelpemiddel til å typebestemme dette stempelet. Oslo Elisenberg hadde 

også et stempel nr. 3 og nr. 4. 



 

 

Kristiania ST.H ble opprettet 5/5-1907, og fikk navnet Oslo St. Hanshaugen ved 

navneendringen fra 1/1-1925. Miniatyrdatostempel nr.1 ble tildelt kontoret 7/2-33. Det 

er registrert svakheter som nærmer seg brudd i tverrbjelkene. Her er stempelet brukt 

ved utlevering av et rekommandert brev. 



 

Miniatyrdatostempel nr.2, utlevert 7/2-1933. Avtrykkene kommer til uttrykk med brudd 

i tverrbjelkene. Avtrykk av dette stempelet er relativt ofte å finne på filatelistiske 

objekter, avstemplet med sjenerøs velvillighet fra postfunksjonæren.  



 

Miniatyrdatostempel nr.3 ble utgitt i 1944. Nr. 4 også utgitt i 1944. 

Miniatyrdatostempel nr.5, utgitt 17/12-1943. Stemplene nr.3,4 og 5 er relativt lite 

brukt. (Vanskelig å finne.) 

Underpostkontor II opprettet 1/10-1914 som Kristiania K. Fra 1/1-1925 endret navn til 

Oslo-Kampen. Miniatyrdatostempel nr.1 ble tildelt 7/1-1936. I januar 1939 registreres 

det et brudd i øvre tverrbjelke, og dette følger avtrykkene videre i hele bruksperioden. 

   

Illustrasjonen over viser stempelet slått ved utbetaling av postanvisning, Kampens 

underpostkontor. 

Miniatyrdatostempel nr.2. Stempelet ble tildelt underpostkontoret 9/12-1943. Det er 

så langt ikke registrert avtrykk av dette stempelet. 



 

Anvisningskvittering med avtrykk av Oslo Kampen miniatyrdatostempel nr.3, utgitt 

14/1-1944. 

Underpostkontor I opprettet 1/7-1937 under navnet Oslo-Rodeløkka. Avtrykkene er i 

all hovedsak rene og pene i hele bruksperioden, men utvikler en svakhet i nedre 

tverrbjelke mot høyre utover på 50-tallet. 

 

Kristiania Grefsen opprettet 20/12-1900 på Grefsen stasjon. Fikk ved navnendringen 

1/1-1925 betegnelsen Grefsen underpostkontor. Miniatyrdatostempelet ble tildelt 

18/11-1937. Lite referansemateriale gjør det vanskelig å si noe endelig om 

stempelets fysiske utvikling over tid. 



 

Oslo-Tøyen, underpostkontor I, opprettet 15/9-1939. Kontoret fikk tildelt 2 

miniatyrdatostempler 20/7-1939. På sene avtrykk er det registrert noe slitasje i sirkler 

og tverrbjelker. I stempel nr.1 er diagonalstrek i Ø innesluttet i sirkel. På stempel nr.2 

bryter diagonalstreken sirkel i Ø i Tøyen 



 

Ullevål Haveby opprettet 1/2-1922 under Kristiania postkontor. Navnet ble endret til 

Ullevål Hageby fra 1/7-1940. 24/2-1944 fikk poststedet tildelt 2 miniatyrdatostempler. 

Avtrykk av disse stemplene har så langt nesten vært umulig å finne, og da er det av 

samme grunn lite referansemateriale som kan si noe om disse stemplene. 



 

Oslo hovedpostkontoret, Budavdelingen. Avdeling med ansvar for ombringelse av 

brev. Miniatyrdatostempel ble tildelt avdelingen 7/6-1938. Avtrykk av dette stempelet 

er meget vanlig, noe som i all hovedsak skyldes klipp med enkelt merker og enheter 

fra portokart. 



 

Oslo, hovedpostkontoret, Bladavdelingen. Avdeling for mottak og distribusjon av blad 

og aviser. Miniatyrdatostempel ble tildelt 23/8-1935. Det er kjente 2 avtrykk av dette 

stempelet, og det er et tydelig brudd i nedre tverrbjelke på avtrykket datert 5/10-1940. 

  

 



Oslo Tollpostavdeling, (Oslo Tollp.) Opprettet 1/2-1873 som avdeling for 

tollekspedisjon av pakker. Miniatyrdatostempel tildelt 6/3-1926. Stempelet 

forekommer med rød farge i avtrykket. 

 

En stor takk til Øyvind Midtlid for et meget interessant foredrag. Nå er det bare å gå 

hjem, for å starte jakten etter de sjeldne stempelavtrykkene! 

 

Svein H Andersen/Referent 


