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Je kunt erop re ke nen. Wan neer nog nie -
mand denkt aan een nieuw post ze gel sei -
zoen, laat Tryg ve Karlsen ‘zijn’filatelistisch
jaar boek ver schij nen. En zo ook dit jaar.
In deze uit ga ve, even als in de voor gaan de,
is een va ri ëteit aan stof te vin den, aang ele -
verd door de vele post ze gel tijd schrif ten, die 
wor den uit ge ge ven door de di ver se clubs.
Daar naast zijn er ar ti ke len in te vin den die
zijn ver sche nen in di ver se ca ta lo gi, die zijn
uit ge ge ven tij dens post ze gel ten toon stel -
ling en. Deze uit ga ve be vat ar ti ke len uit ca -
ta lo gi die zijn ver sche nen tij dens ‘Ber gen
04’, ‘Mol de 2004’ en ‘Oslo 2005’. Dit laat ste
is na tuur lijk merk waar dig, om dat op het
mo ment van het ver schij nen van deze uit -
ga ve, de ten toon stel ling nog moet plaats -
vin den en de ten toon stel lings ca ta lo gus nog 

moet ver schij nen. Bij na de re be schou wing
blijkt het te gaan om de bij dra ge aan het
bul le tin, dat werd uit ge ge ven bij de in tro -
duc tie van de ten toon stel ling.
De re dac teur zegt dat hij stof heeft om een
veel dik ker jaar boek te vul len.

De Noor se Post maakt een pot je van haar
stem pel be leid. Bij zon de re stem pels wor den 
niet an ders aang ekon digd dan via de web si -
te van de Noor se post en de da tum van pu -
bli ce ren is re de lijk ver war rend. Na eni ge
tijd verd wij nen de stem pels van de site en
het is de vraag of je mis schien stem pels
hebt ge mist. Maar Stei nar Ho lien houdt de
site zo goed mo ge lijk bij en je mag ho pen
dat hij niets ge mist heeft. En dat hij er niet
al tijd in slaagt, wordt dui de lijk als er nog
een stem pel moet wor den ge toond uit
2002. Be ter laat dan nooit, zal de re dac teur
ge dacht heb ben.
Die ver zucht ove ri gens, dat de kwa li teit van 
de af druk ken hier en daar te wen sen over -
laat, om dat de af druk ken re pro duc ties zijn
van de web si te. Dit is er te vens de oor zaak
van, dat de af me ting en niet nauw keu rig
kun nen weer ge ge ven, om dat de in druk be -
staat dat som mi ge af druk ken ver kleind zijn 
weer ge ge ven op de site.
U wordt door hem uit ge no digd te re a ge ren
op de in houd van deze uit ga ve.

En wat be treft die in houd. 
Een over zicht wordt ge bo den van de bij -
zon de re stem pels, de post ze gels, de post ze -
gel boek jes, de voor- ge frank eer de
en ve lop pen en de voor- ge frank eer de prent -
brief kaar ten. 
Dit al les in kleur, wat er de oor zaak van is,
dat de volg or de hier en daar niet he le maal

• • • •  HET NOORDERLICHT - maart 2006
4



lo gisch is. De re dac teur heeft moe ten schui -
ven met ka ter nen, zo dat verd er op in de uit -
ga ve kleur zou kun nen wor den ge bruikt bij
di ver se ar ti ke len, die door het ge bruik van
kleu ren be ter tot hun recht zou den ko men. 
Veel post his to ri sche ar ti ke len, die dui de lijk
ma ken, dat streek ver za me ling en een po pu -
lair ver za mel ge bied is in Noor we gen. Ook
de be lang stel ling voor prent brief kaar ten
neemt toe. De mo ge lijk heid om je ver za me -
ling te ver fraai en met niet-filatelistisch ma -
te ri aal, wan neer je wil ten toon stel len in de
open klas se, heeft hier ze ker mee te ma ken.

Geen ar ti ke len met eeu wig heids waar de,
maar leu ke ar ti ke len om een aan tal re gen-
acht i ge da gen mee te vul len. En een aan tal
da gen fi la te lis tisch be zig zijn in een lek ke re 
luie stoel, mag ge rust de 100 Noor se kro nen 

kos ten die u moet be ta len voor dit boek-
werk je.
En voor dat geld krijgt u er een bij zon der
blok je bij: een af beel ding van de groot ste
een heid van num mer 1 van Noor we gen.
Daar bij een post ze gel die werd uit ge ge ven
ter ge le gen heid van de hon derd ste ver jaar -
dag van bo veng enoemd ze gel, ge stem peld
op1 ja nu a ri 2005, de da tum die het her -
denk ings jaar in luid de van de her denk ing
van de eer ste post ze gel van Noor we gen. 
Op 1 ja nu a ri 1855 werd de eer ste post ze gel
in Noor we gen uit ge ge ven. De post ze gel is
ge te kend door N A H Zar bell en ge drukt in
boek druk bij Chr. Wulfs berg in Chris ti a nia.
Het druk vel be vat te 200 post ze gels, ver-
deeld in in 4 vel den van 50. De ze gels wer -
den ge drukt op hand ge schept pa pier, ver -
vaar digd door Bent se Brug. Het pa pier heeft 
een wa ter merk in de vorm van een leeuw
met een Olavsbijl.
De op dit mo ment groot ste be ken de een -
heid van Noor we gens eer ste post ze gel is
het blok van 39 exem pla ren die wordt af ge -
beeld op het her denk ings blok je. Het blok je
be vat de ze gels van de po si tie B11-B50,
waar bij B20 ont breekt. Het blok is ge stem -
peld met num mer stem pel 306 (Trondhjem), 
waar bij een van de ze gels een pen ver nie ti -
ging heeft. De af stem pe ling met een num -
mer stem pel maakt, dat men met een gro te
graad van nauw keu rig heid het ge bruik van
het blok kan be pa len. Trondhjem kreeg het
stem pel toe ge zon den in juli/ au gus tus 1856 
en aang ezien Noor we gen num mer 4 (ook
een 4-skilling) in ja nu a ri 1857 in ge bruik
werd ge no men, moet het blok van 39 ze -
gels met een gro te mate van waar schijn lijk -
heid ge bruikt zijn voor een zen ding in de
herfst van 1856.
Voor wat voor zen ding een zo hoge por to
van 156 skil ling is ge bruikt, is on der werp
van vele spe cu la ties ge weest. De meest be -
ken de is wel licht, dat het blok werd be nut
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voor een gro te zen ding van scheeps do cu -
men ten naar Ame ri ka. Deze the o rie lijkt
even wel niet te klop pen. De meest waar -
schijn lij ke ver kla ring is van daag de dag, dat 
het blok heeft ge ze ten op een waar de brief
of een aang ete ken de zen ding, mo ge lijk van
het hoofd kan toor van de Noor se Bank in
Trondhjem naar het af de lings kan toor in
Chris ti a nia.
De om slag met het blok van 39 ze gels is
mo ge lijk op nieuw ge bruikt, mo ge lijk om ge -
draaid en be nut voor een gro te zen ding te -
rug naar het hoofd kan toor in Trondhjem.
Het blok werd in ie der ge val op ze ker mo -
ment in Trondhjem ge von den op het eind
van de twin ti ger ja ren van de vo ri ge eeuw.
Er werd be weerd dat het blok werd ge von -
den als iso la tie ma te ri aal in een muur van
het trein sta ti on van Trondhjem.Men kan
on der tus sen vraag te kens zet ten bij dit ver -
haal. Mo ge lijk werd het blok ge von den in
een ar chief en werd het ver haal van het iso -
la tie ma te ri aal ge bruikt als een dek man tel?
Het 39-blok werd voor de eer ste maal in het 
open baar ge toond op de ten toon stel ling
van de Oslo Fi la te list klub in mei 1930 en
ver oor zaak te gro te op schud ding. Een jaar

la ter werd het blok ten toong esteld op een
post ze gel ten toon stel ling in Trondhjem.
Op 9 ja nu a ri 1933 werd het ver kocht op de
vei ling van  H R Har mers in Lon den. Hier na
verd ween het blok de daar op vol gen de 50
jaar uit de open baar heid. Wie het al die ja -
ren in zijn be zit heeft ge had, is niet ze ker,
maar het zou on der an de re een tijd in het
be zit zijn ge weest van de ko ning van Roe -
me nië. Men vrees de dat het blok was ver-
dwe nen. Mo ge lijk ver nie tigd door brand.
Maar ge luk kig dook het op nieuw op bij een
vei ling van Phil lips in Lon den op 5 maart
1981. Het blok werd daar ge kocht door de
Zweed Pie ter Ahl. Hij toon de het blok twee
maal in het open baar. Een keer in zijn ten -
toon stel lings ver za me ling op Sing apo re 95,
en ook , bui ten me de ding ing, in de ‘schat -
ka mer’ tij dens Nor wex 97 op Sjølyst in Oslo 
in 1997.
Op 13 ok to ber 2001 werd het voor lo pig
laat ste hoofd stuk ge schre ven in de ge schie -
de nis van dit blok van 39. Toen werd het
blok ver kocht op de vei ling van Skan fil in
Oslo. De taxa tie was 1,2 mil joen Noor se
kro nen, ge lijk aan de op brengst in 1981.
Het blok bracht, in clu sief vei ling kos ten,  4,5 
mil joen Noor se kro nen op. Dit is het op een

na hoog ste be drag dat
ooit werd be taald voor
een Noors fi la te lis tisch
ob ject.
Fi la te lis tisk årbok 2005. 
Norsk Fi la te list for bund. 
ISBN 82-992166-4-8. Uit -
ge ge ven in sa men wer -
king met Skan fil, Nkr
95. www.skan fil.no.
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Ook de post a le ge schie de nis van
de Osba nen wordt be han deld.


