
Ton Steen bak kers

Dett lil le bi bli o thek bind 3

Keek ik vroe ger uit naar de nieuw ste uit ga -
ve van het Fi la te lis tisk Årbok, te gen woor -
dig ben ik be nieuwd naar wat het vol gen de
deel van ‘Det lil le bibliotek’ nu ons weer
gaat breng en.
Toen het eer ste deel ver scheen, meld de ons
de re dac teur Peer- Chris ti an Ånensen, dat
de reeks een ver za me ling zou wor den van
klei ne ca ta lo gi, die sa men een boe kwerk
zou den kun nen vul len, maar waar van de
on der wer pen niet in staat wa ren om ie der
voor zich de uit ga ve van een ca ta lo gus te
rechtvaardigen.

Dus ben ik ie der jaar op nieuw weer be nieuwd 
naar de on der wer pen die deze uit ga ve gaat
be han de len.
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Kerstwens, ver stuurd door Pos tens Fri mer ket je neste, aan haar
klan ten. Van 1987 tot 1997 wer den kaar ten ver tuurd, die voor zien 
wa ren van de kerst post ze gels met een eer ste dag stem pel. Van af
1998 wed een kaart ver stuurd met een ing edrukt ze gel beeld en
een ge print stem pel. Tot 1997 is de kerst groet in de ta len Noors,
Engels, Duits en Frans. Van af 1998 ont breekt het Frans. Pos ten
Nor ge ver stuur de haar ei gen kaar ten. Deze ken nen di ver se uit voe -
ring en.



En ook dit jaar ben ik heel te vre den
met de on der wer pen die Peer-Chris -
ti an meent te moe ten be han de len.

Postens julehilsener
Aller eerst be han delt hij de kerst -
groe ten die wij al len als klant van
Post Nor ge ie der jaar weer op nieuw
op onze deur mat vin den in de tijd,
waar in wij el kaar een kerst groet
ver stu ren. Dit over kwam ons voor
de eer ste keer in  1970 en sinds dien
volg de ie der jaar een kerst groet. Het 
blijkt dat niet ie der een de zelf de kerst groet
ont vangt. Za ke lij ke klan ten wor den an ders
be dacht dan za ken re la ties. Waar lijk een
hele klus om alle groe ten te ver za me len,
maar wel leuk. Zoals gewoonlijk goed
geïllustreerd.

Lokale frimerkehefter
Sa men met Stei nar Lerstøl wor den ver vol -
gens de lo ka le post ze gel boek jes be spro ken.
Zo als ge brui ke lijk in deze reeks van uit ga -
ven, wordt eerst uit ge legd, wat het be grip
in houdt. Ver vol gens volgt een pri ma ge -
ïllustreerd over zicht van de sinds 1991 uit -
ge ge ven boek jes. Ik heb dit over zicht eer der 
be spro ken, om dat het is ver sche nen in Bul -
le tin 2, dat is uit ge ge ven naar aan lei ding
van de ten toon stel ling Nor dia 2002. Ui ter -

aard is deze uit ga ve bijgewerkt tot de laatste
uitgave van november 2006.

Bl. 282-postverkets adresseendringskort
Pet ter E. Pe der sen be han delt in een vol gend
ar ti kel for mu lier 282. Het gaat hier over een
for mu lier om een adres ve ran de ring door te
geven. 
Ie der een is wel eens ver huisd of heeft een
nieuw post adres ge kre gen en had daar om be -
hoef te om zijn adres door te ge ven aan zijn
re la ties. Als klant is het wen se lijk dat je je
post zon der ver tra ging ont vangt op je nieu we 
adres, en voor de Post is het een mid del om te 
voor ko men dat men ex tra ar beid heeft door
het aan tal zen ding en te be per ken dat men
moet om-adresseren. 
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Adres wij zi gings kaart, in een opla ge van 3 000.000
exem pla ren ge drukt door Bey er-He cos in ja nu a ri
1999. Blau we tekst op gele ach ter grond. Het oor -
spronk elij ke ze gel beeld/ por to aan dui ding is niet te
zien, door de op ge plak te ze gel. Een eti ket 'A pri o ri -
tai re is bij ge plakt. Kaart op 23 juni 1999 ver zon den
van Elve rum naar Ne der land.In de ca ta lo gi se ring
heeft de kaart de aan dui ding type 10 ge kre gen.



De eer ste uit ga ve da teert uit 1963, toen
Oslo een nieu we post co de (‘sonetall’) kreeg.
Ken mer kend voor de for mu lie ren is, dat ze
gra tis ver krijg baar en ge bruikt kun nen
wor den. Dat be te kent, dat ze door ve len als 
niet-ver za mel waar dig in de prul len mand
zul len zijn ge gooid. Dit ar ti kel maakt dui de -
lijk, dat ze wel de ge lijk ver za mel waar dig
zijn. Als post waar de stuk, als cin de rel la en
ze ker ook kun nen ze een plaats krij gen in
een ver za me ling over de eigenwoonplaats
(hjemstedssamlinger).

Personlige frimerker fra filatelistiske
begivenheter
Op 22 au gus tus 2006 lan ceer de Post Nor ge
de per soon lij ke post ze gel. Klan ten kun nen

via een in ter net be stel ling
post ze gels ge le verd krij -
gen met hun per soon lijk
mo tief. En daar mee start te 
een nieu we epi so de in de
Noor se fi la te lie. Om een
com ple te ver za me ling met 
der ge lij ke per soon lij ke
post ze gels te krij gen is
waar schijn lijk on mo ge lijk, 
maar waar om niet spe ci a -
li se ren? Waar om niet een
ver za me ling ge start met
per soon lij ke post ze gels
die zijn besteld ter
gelegenheid van een
filatelistisch evenement?
Peer-Chris ti an ver telt er -
over. De eer ste post ze gel
is mis schien een twij fel ge -
val: Ver bonds pre si dent
Pet ter E.Pe der sen mocht
op 22 au gus tus 2006 de
eer ste per soon lij ke post ze -
gel in ont vangst ne men.
Hier op stond zijn por tret.
Goed voor de PR naar de

ver za me laars zul len we maar denk en. En de
laatst ge melde is ook twij fe lach tig: Op 21 de -
cem ber 2006 werd door Skan fil AS, een gro te
post ze gel han del in Noor we gen, een per soon -
lij ke post ze gel uit ge ge ven naar aan lei ding
van de eer ste le ve ring van de 4 Skil ling Oscar
I post ze gel aan het Post be stuur. Deze ze gel
werd ge stuurd aan de za ke lij ke re la ties van
de fir ma. Naar mijn idee geen fi la te lis ti sche
ge beur te nis. Ter wijl in de in lei ding nog zo
goed werd om schre ven wat een ‘filatelistische 
gebeurtenis’ was. Maar daar tus sen door wor -
den per soon lij ke post ze gels ge toond, die zijn
uit ge ge ven ter ge le gen heid van di ver se ten -
toon stel ling en. Waar bij dient op ge merkt, dat
door de Ber gens Fi la te list-Klub ze gels wer den
uit ge ge ven die wat merk waar dig over ko men.
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Prent brief kaart ver stuurd naar Zwis ter land op 9-8-60. Ver stuurd als dru kwerk. Van 1 
april 1959 tot 1 ja nu a ri 1967 was het dru kwerk ta rief 35 øre. Er ont breekt 10
øre,aang ege ven met blau we pen. Ook zwar te T stem pel. Na de twee de we reld oor log
was het ge woon dat met straf port be las te brie ven wer den ver zon den via het uit wis -
se lings kan toor in Oslo. Hier wer den de brie ven voor zien van en stem pel zo als hier ge -
toond. Dit stem pel met 'T 30 Cts.' in een vi o let cir kel vol doet aan de be schrij ving in
het ar ti kel. De stem pel in kleur blauw kwam vol gens het ar ti kel in ge bruik op 3 ok to -
ber 1961 en werd bui ten ge bruik ge steld op 8 juni 1965. De da tum op deze kaart is
een nieu we vroeg ste da tum. De straf port be droeg dus 30 Cen ti mes en is in Zwit ser -
land vol daan met een ze gel van 10 rap pen.De 30 cts. is als volgt be re kend: dub be le
ont bre ken de port x 45/90. 45 is be drag in ter na ti o na le brief in cen ti mes (90 øre).
Ontbre kend be drag is 55-25 is 30 øre. (30 øre x 2 ) x 45/90= 30 cen ti mes.



De ruim te voor het ze gel beeld wordt
nauwelijks benut. De resolutie van het
aangeleverde zegelbeeld bleek zo slecht,
dat vergroting niet mogelijk was. Foutje.

    Portostempler på
brevpostforsendelser til utlandet
Een van mijn fa vo rie te ar ti ke len han delt
over de port stem pels die te vin den zijn op
brie ven die ver zon den zijn naar het bui ten -
land met on vol doen de frank ering. Onbe -
taal de of on vol le dig be taal de
brief ver zen ding en naar het bui ten land na
1875, is een in te res sant en span nend ver za -
mel ge bied. Ve ran de ring in re gel ge ving en
port ove ran de ring en ge du ren de 130 jaar
heeft de be hoef te doen ont staan voor vele
ver schil len de stempels. Tot vreugde van
ons postzegelverzamelaars.
In deel I van deze reeks is hier reeds een ar -
ti kel ver sche nen, maar de di ver se aan vul -
ling en maakt, dat niet kan wor den vol staan 

met een aan vul ling.
Van daar dat een
nieuw ar ti kel is ge -
schre ven met een
nieu we ca ta lo gi se -
ring. Het ar ti kel is
zo da nig ge schre ven
dat ik een
mede-club lid van
mijn plaat se lij ke ve -
re ni ging hier mee
ant woord kon ge ven 
op een vraag over
een met straf port be -
las te brief , ver zon -
den van Duits land
naar Ne der land. Het
eni ge wat ont brak
aan mijn ant woord,
was het vas te be drag 
dat de Ne der land se
post vroeg bij de be -
han de ling van de

brief. Maar die ta bel is te vin den in de Ne der -
land se li te ra tuur. Verhelderend, informatief
en onderhoudend, dit artikel.

Il- og ekspresstjenesten for
brevpostforsendeler til utlandet
Een ti tel die wat vreemd over komt. Maar een
uit ge brei de in lei ding maakt dui de lijk wat
wordt be doeld met ‘Ilbud’ en
‘Ekspresstjenesten’. En dat op 1 maart 1968
de term ‘ilbud’ werd ve ran derd in ‘ekspress’
Ui ter aard met een ca ta lo gi se ring, ditmaal van 
de eti ket ten die gebruikt werden. 
Be gin 2007 werd de laat ste ex pres dienst naar
het bui ten land uit ge voerd en daar mee kwam
een ein de aan een pe ri o de van bij na hon der -
den der tig jaar waar in deze dient werd aan-
ge bo den. Post Nor ge biedt nu het ver zen den
van do cu men ten en pak ket ten aan, zo wel in
het bin nen land als naar het bui ten land:
‘Bedrifftspakke Ekspress-Over natten’, Be drift -
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Expres eti ket type 14.1. Uit ge ge ven op 27 sep tem ber 1954. Uit ge ge ven in blok ken van 50, in
stro ken van 6. De eti ket ten za ten aan el kaar vast en had den een per fo ra tie van 11 ga ten aan
bo ven- en on der zij de. 14.2 had 17 per fo ra ties. Brief met rood frank ering van de fir ma Hal le &
Pe ter son in Oslo. Ver stuurd naar Amster dam. Ge stem peld 19.11.56. Op 1 ja nu a ri 1956 werd
het ta rief voor een brief naar Ne der land 65 øre, het ta rief voor ex pres 80 øre.



spak ke Ekspress-
På dagen’ bin nen -
lands en ‘TNT Glo -
bal Express
kontant’ naar het
bui ten land. Een ar -
ti kel en ca ta lo gi se -
ring, waar mee het
mo ge lijk moet zijn
een in te res san te
verzameling op te
bouwen met
modern materiaal. 
Mo der ne post waar -
de stuk ken. Met een 
ca ta lo gi se ring van
de uit ga ven na 1993. 

    Moderne helpost
Het kost te enig zoe ken, maar ik had dit eer -
der ge zien en er over ge schre ven. Ge von den 
heb ik het ar ti kel in het ‘Filatelistisk Årbok
Norsk Fi la te list for bund 2004’. Vreemd dat
Peer-Chris ti an in zijn bron ver mel ding niet
ver wijst naar het ar ti kel van Pet ter E. Pe -
der sen in bo ven staand boek, want zijn ar ti -
kel bor duurt zon der eni ge twij fel voort op
ge noemd ar ti kel. Ander zijds is dit ar ti kel

veel meer om vat tend en uit ge brei der dan het
ar ti kel van Pet ter. Beg rij pe lijk, om dat er de
laat ste ja ren veel ont wik ke ling is op het ge -
bied van de Noor se post waar de stuk ken. Zo -
veel dat het de moei te waard is om in een
la te re uit ga ve van ‘Het Noorderlicht’ uit ge -
breid te rug te ko men op dit on der werp. Mede 
ook van we ge het feit dat ik dank zij de goe de
zor gen van John Fre drik sen van de Ber gensk
Fi la te list-klub de be schik king heb ge kre gen
over een aan tal van de nieuw ste uit ga ven. Ik
moet dus aan de slag met de ca ta lo gi se ring
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Brief kaart num mer 232, uit ge ge ven
op 15 sep tem ber 2006, ter ge le gen -
heid van het Ibsen- jaar. Het ze gel -
beeld toont de beel te nis van de
schrij ver en het logo van het
Ibsen/jaar. Aan de beeld zij de is op de 
ach ter grond het prtret van de schrij -
ver te zien en op de voor grond staat
een deel van een brief die hij schreef
aan zijn schoon moe der Mag da le ne
Tho re sen. Hij schreef de brief in 1867
van uit Sor ren to in Ita lië. Dank zij de
goe de zor gen van ons lid Piet de
Groot, kan ik u re gel ma tig echt ge lo -
pen exem pla ren van Noor se post -
waar de stuk ken la ten zien.



van deze nieu we post waar de stuk ken die
prominent deel uit maakt van dit artikel.
Wat u niet moet weerhouden om ook aan
de slag te gaan.

Dit deel van de klei ne bi bli o theek wordt af -
ge slo ten met aan vul ling en op eer de re ar ti -
ke len. Zo vindt u aan vul ling en op het
ar ti kel van Odd Aan dal over bui ten land se
ten toon stel lings stem pels, ge bruikt in Noor -
we gen. Dit ar ti kel ver scheen in deel 1 van
de se rie. Ik zie tot mijn ver ras sing een
stem pel van TPG Post, dat ge bruikt werd
tij dens de na ti o na le post ze gel ten toon stel -
ling OSLO 2005. Fraai, om dat het een ge sti -
leer de dra kenk op toont, zo las die te zien is
op Vi king sche pen. En op die zelf de ten toon -
stel ling heeft de Deut sche Post een stem pel
ge bruikt, waar op ik ook een Vi king boot sig -
na leer. Leuk voor mijn ver za me ling over de
Vi king en. Wan neer u een exem plaar voor
me hebt, hou ik me aan be vo len. Waar bij ik
me weer be denk, dat het vroeger beter

geregeld was op dit gebied. De tijd van
‘Stempel info’.
Ook het ar ti kel over sta tief da to stem pels in
staal met een mo tief wordt aang evuld met
nieu we af beel ding en. 
En het boek wordt af ge slo ten met een re gis -
ter van alle ar ti ke len die ver sche nen zijn in de 
drie de len van ‘Det Lil le bibliothek’.

Het zal u dui de lijk zijn: ik ben laai end ent hou -
si ast over deze en de vo ri ge twee uit ga ven in
deze se rie. En ie de re kroon van de aan schaf -
prijs van 100 Noor se kro nen waard. Een bron
van in spi ra tie op 96 blad zij des. En ook druk -
tech nisch valt niets ver keerd te zeg gen over
deze uit ga ve.
ISBN 82-92531-08-4. Norsk Fi la te list for bund.
Ver krijg baar bij SKANFIL AS, Boks 2030,
NO-5504 Hau ges und. E-mail: Skan fil@skan -
fil.no. Web-site:www.skan fil.no. 
En ong etwij feld kan Henk Burg man u verd er
hel pen.
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Stem pel, ge bruikt op de eer ste dag.


