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Van de re dac tie

Bij de vo ri ge uit ga ve van Het Noor der licht
schreef ik, dat we een vreem de zo mer
had den. Ik kan nu schrij ven, dat de tem pe -
ra tu ren in deze maand no vem ber waar -
den be rei ken, die niet echt bij dit jaar ge tij
ho ren.
Maar u hoort mij niet kla gen. Pri ma tem -
pe ra tuur om bij te wer ken. En werk is er
ge noeg. Zo wel pro fes si o neel als hob -
by-ma tig. Maar dat laat ste schiet er wel
eens bij in.
Laat re a li seer de ik me, dat de de ad li ne
voor deze uit ga ve van Het Noor der licht al
weer was ver stre ken en ik dit num mer
moest gaan re di ge ren.
Ik val in her ha ling. Het uit voe ren van deze
werk zaam he den is een ple zier en wordt
reu ze ver ge mak ke lijkt, wan neer je de be -
schik king hebt over le den die niet na la ten,
hun bij dra ge aan te le ve ren. Wat  ook voor
deze uit ga ve geldt.
Het geen wel be te kent, dat eni ge bij dra ge
van mijn hand, en ook van eni ge le den,
moe ten wach ten, tot een vol gen de uit ga -
ve. Want ik krijg ru zie met onze pen ning -
mees ter als ik elke uit ga ve van het Noor -
der licht laat be staan uit 36 pa gi na's.
Ik hoop dat u kunt in stem men met mijn
keu ze.
Ik hoop u te zien in de cem ber.
Ton Steen bak kers
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Jo han Vroom

De 4 Skil ling ze gel van 1854

De be lang rijk ste on -
derd elen van de post -
her vor ming en van
1851 in De ne mar ken
wa ren het in voe ren
van een een heids ta -
rief voor al het post -
ver keer bin nen het
ko nink rijk en de in tro -
duc tie van de post ze -
gel. Het
een heids ta rief voor
brie ven was het zo ge -
naam de ‘landsporto’
van 4 Rijks bank skil ling voor brie ven tot
een ge wicht van 1 ‘Lod’ (15,625 gram).
Van daar dat de eer ste post ze gel, uit ge -
ge ven op 1 april 1851, de ‘Fire
Rigsbankskilling’ was. Dit land spor to
zou tot 1 ja nu a ri 1875 het zelf de blij ven,
maar wel werd de be na ming van de
mun teen heid in een wet van 10 fe bru a ri 
1854 ver een vou digd: Rigs bank skil ling
werd Skil ling en Rigs bank da ler werd
Rigs da ler. De nieu we naam van de
munteen heid vroeg van zelf spre kend
om een nieu we post ze gel en de druk ke -
rij van Thie le kreeg de op dracht voor
een 4 skil ling ze gel. Het ont werp voor
deze ze gel wijkt wei nig af van dat van de 
Fire Rigs bank skil ling. De vier kan te vorm
werd ge hand haafd maar de in scrip ties
wer den af ge kort, zo dat die zo wel in het
Deens als in het Duits ge le zen kon den
wor den. Ook werd Skil ling af ge kort tot

S. En de kor te streep-
jesach ter grond van het
rijks wa pen wer den stip -
pen. Dit ont werp zou,
met een klei ne ve ran de -
ring in de ach ter grond
van het rijks wa pen in
1858, tot 1864 ge bruikt
wor den. In dat jaar ver -
loor het ko nink rijk de
voor na me lijk
Duits-spre ken de on -
derd elen: Slees wijk,
Hol stein en Lau en burg.

Er was dus geen be hoef te meer aan Duit -
sta li ge af kor ting en in post ze gel ont wer -
pen. De eer ste druk van de nieu we 4
skil ling ze gel werd in mei 1854 uit ge ge -
ven, als eer ste van zes druk ken (afb. 1,
plaat I, po si tie 4, num mer stem pel 72, Thi -
sted). De laat ste druk is van 1859. De uit -
gif te kreeg de zelf de kri tiek die de 4 RBS al
eer der kreeg: te klein en in schrif ten moei -
lijk lees baar.
Voor de zes druk ken van de 4 skil ling zijn
zes pla ten van ie der van 100 ze gels ge -
bruikt. In de eer ste drie druk ken wer den
pla ten I en II ge bruikt, in druk vier pla ten III 
en IV, in druk vijf pla ten V en VI en ten slot -
te in druk zes weer pla ten III en IV. Vijf van
de druk ken heb ben con tro le ge tal 4 in het
rech ter on der-vier kant. De uit zon de ring is 
de vijf de druk, die daar een twee heeft.
Het gra veur te ken van A. Bunt zen, de let -
ter B, staat rechts in de rand van de lau -
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wer krans on der de
link er poot van de let -
ter M (afb. 2). Het pa -
pier werd van
wa ter merk ‘kleine
kroon’ voor zien en
voor het ei gen lij ke
druk pro ces werd het
pa pier van een on -
derd ruk (afb. 3) voor -
zien. Deze on derd ruk
komt in vier ver schil -
len de po si ties voor,
hun po si tie kan per
druk plaat ver schil len. Om het echt in te -
res sant te ma ken is de on derd ruk di -
kwijls wei nig zicht baar. Zo heeft men
be re kend dat de on derd ruk in de twee
eer ste druk ken bij 70 % van de ze gels te
zien is. Maar bij de 3de en 6de druk ken
is dat slechts bij 45 % het ge val. De vier -
de druk is be ter te zien: 80 % en de vijf de 
95%. Voor de fi la te list die pro beert te
pla ten, soms een moei lij ke op ga ve de
druk ken uit el kaar te hou den. De af beel -
ding geeft de on derd ruk weer; deze kan
dus in vier rich ting en/po si ties voor ko -
men. 
In alle druk ken staat een punt ach ter de
af kor ting FRM rechts in het ze gel beeld,
maar bij de laat ste drie druk ken is ook
ach ter de af kor tings let ter R van FRM
een punt ge zet. Deze laat ste punt is niet
al tijd dui de lijk zicht baar. Er zijn clichés
van pla ten I en II waar ach ter de let ter R
ook een punt(je) zicht baar is. Ver der zijn 
er kleur ver schil len tus sen de druk ken
maar ook kleur nu an ces in ie de re af zon -
der lij ke druk. Het is niet he le maal dui de -

lijk hoe de af zon der lij ke
pla ten zijn ge fa bri ceerd. 
Men neemt aan dat
voor de eer ste twee pla -
ten het sta len moe der -
stem pel, ge gra veerd
door Jo si as Bunt zen, is
ge bruikt. Voor pla ten
drie en vier mo ge lijk een 
zo ge naam de doch ter -
stem pel van het oor -
spronk elij ke stem pel en
voor de laat ste twee
pla ten zou den dan

nieuw moe der stem pels ge gra veerd zijn.
Per plaat ge bruik te men 100 ko per clichés
ge mon teerd op een zwaar on der stel. Het
ver vaar di gen van de ko pe ren clichés heb -
ben wei nig on re gel ma tig he den ver oor -
zaakt, de mees te zijn mi nie me af wij king en 
zo als bv. In de ca du ceus(Her mes staf) of in 
de lau wer krans. Der ge lij ke ver schil len, in -
dien zij zijn op ge tre den in de ge he le druk,
ma ken het mo ge lijk om de po si tie in het

druk vel van een
groot aan tal van
de ze gels te be -
pa len. Na tuur lijk 
zijn er tij dens het 
druk pro ces on -
re gel ma tig he -
den op ge tre den, 
zo als pa pier vou -
wen, ver fres ten

en der ge lij ke. Deze druk toe val lig he den
zijn niet te ge brui ken voor het ‘platen’.
De ze gels wer den niet ge per fo reerd. De
post be ambte of de ko per van een ge heel
of deel van een vel moest zelf de ze gels 
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schei den. Dit ge beur de niet al tijd even
ac cu raat. (afb. 4, plaat V, po si tie 91,
num mer stem pel 2, Ham burg).
Ze gels van de eer ste druk wa ren oran je -
bruin, zo wel dof als hel der, soms bij na
kas tan je bruin. Zij zijn ge bruikt van af no -
vem ber 1854. De vroegst be ken de en -
ve lop met deze ze gel is van 12-11-1854.
Door de di kwijls zwa re stem pels zijn de
mi nie me ver schil len tus sen de ze gels
soms moei lijk te on der schei den. Hier als 
voor beeld een brief van het hoofd sta ti -
on van Ko pen ha gen naar Sla gel se, ge -
frank eerd met ze gel van
plaat I, po si tie 41, ge com bi -

neerd num mer stem pel 34 
met da tum 4-6-1855 (afb.
5). Het zelf de geldt voor de 
brief ver stuurd van Fre -
dens borg naar Ko pen ha -
gen op 3-7-1855. De ze gel
is van plaat II, po si tie 1
(afb. 6).
De ze gels van de twee de
druk (vroegst be kend ge -

bruik 16-8-1855) heb ben een dof fe oran -
je bruin, soms iets rood acht i ge, kleur, de
der de druk is weer iets lich ter oran je bruin
met een ge li ge on der toon, vroegst be -
kend ge bruik 29-1-1856. Als voor beeld
van de der de druk een ze gel ge bruikt in
Barm stedt op 22-5-1856 plaat I, po si tie 36
(afb. 7).
De vier de druk (oud ste be ken de brief uit
7-10-1856) is in geel oran je. De lich te kleur 
is goed te zien in de slecht af ge knip te ze -
gel op de brief van Ko pen ha gen naar
Præsto van 19-5-1857 (kom pas stem pel),

plaat III, po si tie 65. De toe voe ging van
de punt ach ter de R
van FRM is dui de lijk
(afb. 8), de on der-
druk is in deze opla -
ge meest al niet te
zien. In de vijf de druk 
(2-7-1857, Ko pen ha -
gen) is de on derd ruk
het dui de lijkst zicht -
baar. De kleur is iets
donk er der oran je -
bruin dan druk vier.
Hier een ze gel van
plaat V, po si tie 12,
brief van Næstved
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naar Rings ted op
21-8-1858, num -
mer stem pel 44
(afb. 9). Deze
druk heeft in het
ze gel beeld een
for ser uit ge val -
len kruis bo ven
de kroon in de
helft van de opla -
ge.
De zes de en laat -
ste druk (vroegst
be ken de da tum 8-7-1859) heeft de
groot ste kleur scha ke ring en, van oran je -
bruin naar diep rood bruin. Dit laat ste
kleur ty pe is goed te zien op de land post -
brief van Sche ne feld via Itze hoe naar
Rends burg op 1-12-1859, plaat III, po si -
tie 93, num mer stem pel 159, Sche ne feld 
(afb. 10).

Het ze gel ty pe 4 skil ling van 1854 werd in 
1858 licht ge wij zigd. De ach ter grond
met punt jes werd ver vang en door golf -

lijn tjes. De eer ste druk (oud ste en ve lop
van ze gel met golf lij nach ter grond is van
2-6-1858) en een deel van de twee de druk
wer den sa men met de laat ste druk van de
4 skil ling van 1854 over de post kan to ren
verd eeld. Voor de eer ste vier druk ken van
het type uit 1858 werd het zelf de pa pier
met wa ter merk ‘kleine kroon’ als voor het
type 1854 ge bruikt. Bij de vijf de druk uit
1862 werd een an de re pa pier le ve ran cier
ge bruikt, dit pa pier heeft wa ter merk
‘grote kroon‘.
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Henk Fi o let

Met de trein van Hel sing fors naar Åbo

De an sicht kaart (pos ti kort ti) is in H’fors
ge schre ven op 24/1 1901. Op de adres -
zij de tref fen we aan: 2 x 2 ze gels van het
ring ty pe van de emis sie 1891.
Het ge bruik van deze Rus si sche ze gels
was ver plicht. Immers van af 14.1.1901

was het ver bo den Fin se ze gels van de
emis sie 1889 te ge brui ken. Ze zijn  ver -
nie tigd met het spoor weg stem pel 
H’fors – St.Pe ters burg op 24.1.01. De
kaart is dus op de zelf de  dag ge schre -
ven, ge post en af ge stem peld.

Het stem pel is twee ta lig -
Zweeds en Rus sisch- en was
in ge bruik bij de Fin se pos te -
rij en. De  spoor lijn H’fors
-St.Pe ters burg v.v. werd
door Fin land ge ëxploiteerd.
Post stuk ken kon den wor den  
ge post op het post kan toor
in het trein sta ti on, in dit ge -
val dus H’fors. Post kon
even eens in de brie ven bus
van de post rij tui gen wor den
ge de po neerd of wor den af -
ge ge ven aan de post be -
ambten die voor verd ere
af han de ling zorg den.
Wat het  ge bruik te stem pel
be treft, be te kent het ron de
zwar te bal letje, dat het om
een nacht trein gaat. Die
kwam uit St.Pe ters burg en
ging rich ting  H’fors. Daar -
voor werd stem pel no.2. ge -
bruikt. 
Stem pel no.1 dien de voor de 
dag trein in om ge keer de
rich ting. (Dit zijn wil le keu ri -
ge stem pels als voor beeld).
De stem pels wer den ge -
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bruikt ge du ren de de
pe ri o de 1870 – 1918.
De an sicht kaart werd
bij aank omst in Åbo -
Tur ku af ge stem peld op
25.1.01, in de voor mid -
dag (=12f). Te gen woor -
dig duurt de trein reis
Hel sinki – Tur ku (Åbo) ong eveer 2 uur.
Ge zien het aank omst stem pel de vol gen -
de dag, zal de ver zen ding van uit Hel -
sing fors naar Åbo  via een deel rou te met 
een nacht trein heb ben plaats ge von den. 
Hoe wel de kaart  ook in die trein zou
kun nen zijn af ge stem peld, is ie ech ter
ver moe de lijk op het sta ti ons post kan -
toor  ge stem peld en  in de trein met be -
stem ming Åbo te recht ge ko men.
Over het bo ven ver mel de spoor weg -
stem pel H’fors- St.Pe ters burg wordt

verd er op ge merkt dat er  veel ver schil -
len de spoor weg stem pels in ge bruik wa -
ren en dit stem pel toen ter tijd ken ne lijk
het ge brui ke lij ke was. 
Dat ten slot te deze ver bo den pro test -
kaart  “ong eschon den”  de eind be stem -
ming Åbo heeft be reikt, is uit zon der lijk.
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Wie be ten Wol de

MISSIE MISLUKT ?!

Al ja ren ver za mel de ik, of be ter ge zegd
be waar de ik, dienst ze gels, port ze gels,
mi li tai re ze gels, kort om alle ze gels “ At
the back of the book”. Keu rig in een
stock boek, land bij land, se rie bij se rie,
ze gel bij ze gel. Een jaar of drie vier ge le -
den be dacht ik - ge zien het feit dat ik heel 
wat ze gels had - dat het ge heel wel eens
kon wor den op ge zet en wel zo da nig dat
het ook een ten toon stel lings ver za me ling 
kon wor den. Ik ging mij er toen pas in
verd ie pen en merk te dat naast de ver -
schil len de druk ken van de gro te dienst -
ze gels van Zwe den en het ver schil in

wa ter mer ken van de klei ne Zweed se
dienst ze gels, een aan tal port ze gels van
Noor we gen zelfs acht ver schil len de wa -
ter mer ken ken de die vaak heel moei lijk
op te spo ren wa ren. Bo ven dien wer den
op ze ker mo ment geen port ze gels meer
ge bruikt maar ge wo ne frank eer ze gels,
ge stem peld met een T al of niet in een
cir kel, om on vol doen de ge frank eer de
post stuk ken te “be straf fen”. Al gauw
kwam bij mij de vraag, op wel ke wij ze
men een on vol doende ge frank eerd post -
stuk uit één van de noor de lij ke lan den
ge zon den naar het bui ten land, nu zou
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be han de len. De mo ge lijk heid om dit
na te gaan kwam eer der dan ik had ge -
dacht.

Vrien den van ons ging en
een boot reis ma ken met
de Hur tig ru ten van af Ber -

gen naar Kir ke nes en te rug. Ik vroeg hen
of zij twee on der ge frank eer de brie ven
op twee ver schil len de plaat sen er gens
ge woon in een brie ven bus wil den stop -
pen. Mee stal is er vol doen de ge le gen -
heid om in een ha ven plaats een
wan de ling te ma ken en dan kom je al
gauw een brie ven bus te gen. De adres se -
ring was niet zo moei lijk, ge woon aan
me zelf. Maar de af zen der? Daar ik van
plan was de brief te wei ge ren en geen
straf port wil de be ta len, was de af zen der
wel een pro bleem. Fa mi lie B. aan boord
van…. PostNL zou dan kun nen zeg gen:
‘brief ge wei gerd, onbestelbaar’. Re sul -
taat: brief weg. PostNL zou de brief ook
naar Noor we gen kun nen zen den. En
daar zul len ze wel we ten waar de Hur tig -
ru ten is ge ves tigd. Zou den ze daar het
adres van fa mi lie B. wil len op zoe ken?
Waar schijn lijk niet, te veel moei te. Re sul -
taat: brief weg.

De mooi ste oplos sing leek mij om een
Pos te Res tan te adres als af zen der te ne -
men zo dat de brie ven al tijd in mijn dorp 
ble ven.

Na ze ven da gen kwam de eer ste brief
bin nen, ge post in Trond heim. Keu rig be -
zorgd, geen enk ele op mer king en de ze -
gels niet af ge stem peld.
Na twaalf da gen lag de twee de brief op
de mat, ge post in Tromsø. Keu rig ge -
stem peld, met een op mer king “un der -
frank ert sen ding“. PostNL zal wel
ge dacht heb ben: wij heb ben er geen last
van, al leen de No ren heb ben te wei nig
geld ge beurd, dus ge woon be zor gen.

Maa kwerk? Ja en nee. Ja, met op zet on -
der ge frank eerd. Nee, de brie ven heb -
ben echt ge lo pen, bei den zijn door de
adres seer machi ne ge gaan.

Wel licht komt bin nen niet al te lange
tijd we der om een test mo ge lijk heid.
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Henk Burg man

Boek be spre king en

 LAPE 2016
In deze edi tie vin den we naast de ge wo ne
post ze gels ui ter aard ook de veld post, bus -
pak ket-, en au to maat stro ken en -ze gels.
Ver der zijn er apar te hoofd stuk ken voor de
Fin se kerst ze gels, de per soon lij ke ze gels, de
boek jes even als de jaar sets en maxi mum -
kaar ten. Ook vin den we
de uit ga ven van de Fin se 
ge bie den (Au nus -
Noord Inger man land Ka -
re lië en Oost Ka re lië)
even als Åland. De
hoofd stuk ken met de
ze gels van Estland
(1919-1940 en 1991 tot
he den) en Rus land
(1875-1919) zijn al in
een eer der sta di um
verd we nen. Als in vul ling 
hier voor is er dit jaar be -
slo ten om een be knopt
over zicht van de ze gels
van het Duit se Rijk (1872 
- 1945) op te ne men. In

de 2015-uit ga ve was dat Zwe den. Op mijn
vraag waar om, kreeg ik tot op he den geen ant -
woord.
Afijn, te rug naar de ca ta lo gus zelf. 
De ge bruik te il lu stra ties zijn in kleur en goed
ge de tail leerd. De prij zen zijn bij de klas sie ke
uit ga ven in 4 ko lom men weer ge ge ven en van -
af 1875 in 2 ko lom men. Eerst, 1875/ 1882 voor 
ong ebruikt en ge bruikt en bij de la te re uit ga -
ven voor post fris en ge bruikt. En ook hier wor -
den de FDC prij zen ver meld. Het on der scheid
tus sen de di ver se ty pen en/of bij zon der he den
wordt ook in deze uit ga ve dui de lijk weer ge ge -
ven door bij voor beeld ver hel de ren de uit ver -
gro ting en. Deze ca ta lo gus is wat rui mer
op ge zet en is ook drie ta lig uit ge voerd, Fins,
Zweeds en Engels. Hier in zijn ze niet ge heel
con se quent ge weest. Bij som mi ge on der wer -
pen vin den we al leen een Fin se en een Zweed -
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se uit leg en soms met een zéér be knop te
Engel se sa men vat ting. Dat had be ter ge -
kund vind ik. Maar la ten we dat maar als een 
per soon lij ke be mer king op voe ren. Voor de
hel der heid of ge bruiks ge mak zijn de blad zij -
den per hoofd stuk aan de bui ten rand door
mid del van een kleu ren rand ge mar keerd.
Elk hoofd stuk/on derd eel heeft dus zijn ei -
gen kleur. Hierd oor kan je in een keer op het
goe de ge deel te de ca ta lo gus open slaan.
Deze ca ta lo gus is een ech te ca ta lo gus en
geen aan-, of af vink lijst om in de bin nen zak
mee ge no men te wor den.
Deze uit ga ve heeft een ver be te ring mee ge -
kre gen die ik toe juich. Het be treft hier het
feit dat de ca ta lo gus is voor zien van een har -
de om slag, waard oor het boek recht op blijft
staan in de boe kenk ast en ook mooi open
blijft lig gen tij dens het ge bruik. Het toe voe-   
gen van een lees lint is een wel ko me aan vul -
ling.
De Fin se wink el prijs is door deze ver be te -
ring wel wat ges te gen maar het is in mijn
ogen een goe de ca ta lo gus die zijn prijs dub -
bel en dwars waard is.
Por to kos ten van uit Fin land zijn even als in
an de re Noord-Eu ro pe se lan den be hoor lijk
hoog, maar bij meer de re be stel ling en kan ik
kor ting krij gen en even tu eel wat aan de por -
to kos ten doen.

Taal: Fins/Zweeds/Engels. Blad zij den: 358
Illu stra ties: Kleur. Ge bon den, har de om -
slag, 21 x 15,5 cm. ISSN: 0787-3336.
Uit ge ver:  Su o men Fi la te li a pal ve lu Oy
Wink el prijs: 19,50 € excl por to. Infor ma tie
// Ver krijg baar bij: Su o men Fi la te li a pal ve lu
Oy, Sa ta kun nan tie 31, pl 5, Fin-20251 Tur -
ku, Fin land. 
E-mail: my yn ti@fi la te li a pal ve lu.com
Web-site: www.stamps.fi of www.fi la te li a -
pal ve lu.com

   FFE 18 (Fakes Forgers Experts)
Deze al weer 18e af le ve ring van deze se rie boe -
ken is we der om ver sche nen. Deze jaar lijks ver -
schij nen de uit ga ve is zo als al tijd weer een
fan tas tisch mooi uit ge voerd boe kwerk ge wor -
den. Het aan tal kleur rij ke ge ïllustreerde blad -
zij den is in de loop der ja ren ges te gen van zo’n
130 (deel 1 - 1998) naar 188  in dit deel.
Ook deze af le ve ring staat weer boor de vol met
ar ti ke len over de mon di a le strijd te gen het
ver val sen en het ma ni pu le ren van post ze gels,
post stem pels en post stuk ken.
Vele lan den, ze gels, brie ven en ex perts/au -
teurs pas se ren de re vue. Elke af le ve ring zit
boor de vol ge rich te in for ma tie voor de se rieu -
ze ver za me laar die verd er kijkt dan een post ze -
gel dik is of hoe een post stuk ge lo pen heeft.
De ver za me laar die op de hoog te wil blij ven
van nieu we en oude tech nie ken die ver val sers
en “ma ni pu leer ders” ge brui ken om klas sie ke
als me de mo der ne items te ver fraai en/ver be -
te ren en/of te ver val sen doet er goed aan om
deze bla den door te le zen.
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In deze uit ga ve vin den we 19 ar ti ke len van
vele be ken de en min der be ken de ver za me -
laars en ex perts. Een voor woord van de re -
dac teur (Jo nas Hällström) de uit ge ver (Claes
Arnrup) en van de voor zit ter van de A.I.E.P.
(Klaus M. Schöpfer) ope nen het boek. Het
ope nings ar ti kel gaat over de be roem de
brief van Vic tor Hugo met een van de zeld -
zaam ste frank ering en in het klas sie ke Engel -
se seg ment, het 1d ze gel van Pla te 77. Het
be han delt de stap pen die zijn ge no men om
te zien of deze zeld za me frank ering echt van 
plaat 77 is of niet. De oplos sing kunt u in
deze uit ga ve le zen.  Veel ar ti ke len heb ben
dit keer een tech ni sche ach ter grond met in -
for ma tie over wel ke tech nie ken en ap pa ra -
tuur ge bruikt wor den om ver val sing en en
ma ni pu la ties te ont dek ken. Een klei ne
greep uit de verd ere in houd:
Het ver schil tus sen con ser ve ren en res tau -
ra tie; Noord Inger man land, het on der schei -
den van val se en ech te ze gels d.m.v.
pa pier ve ze lon der zoek; Ver vals te 3 Þrir op -
druk ken op het 5 Aur ze gel van IJsland; Prui -
sen Nr. 1 (1850) - Een X-ray
Spec tro sco pi sche stu die van kleur en inkt;
Ver vals te op druk ken op de Joe gos la vi sche
ze gels “Tou ris me” en “Pos ta le dien sten”
(1990); Een ver valst Bel gisch trein stem pel;

Een over zicht van val se ze gels, overd ruk ken,
per fo ra ties en stem pels van Su ri na me. Een
klei ne greep, sa meng esteld door Henk v.d.
Vlist,  uit het hoofd stuk ver val sing en in het
boek “Post his to rie v.h. Rijks deel Su ri na me”.
Ana to mie van een Fran se Bal lon post brief; Het
ge bruik van re fe ren tie te kens  bij de iden ti fi ca -
tie van post ze gels; etc. etc. Het af slui ten de ar -
ti kel is van Wolf gang Maas sen en be han delt
ver val sing en en na maak in de fi la te lis ti sche li -
te ra tuur. Het is een bij na 50 blad zij den tel lend
ar ti kel en is zéér de moei te waard om ge le zen
te wor den.
  
Voor meer in for ma tie om trent in houd en/of
ver krijg baar heid in Ne der land; henk.burg -
man@gmail.com

Schrij ver: Di ver sen.Taal: Engels met sa men -
vat ting en in di ver se an de re ta len.Blad zij den:
182. Illu stra ties: Kleur. Ver lijmd, soft co ver 30
x 23 cm. ISBN: 978-87-990127-9-4. Uit ge ver:
Pos til jo nen A/S. Prijs: 60,- Excl. ver zend kos -
ten. Infor ma tie // Ver krijg baar bij: Pos til jo -
nen,A/S, Købmagergade 2, DK-1150
København, Den mark 
E-mail: sa les dep@ffe jour nal.com
Web-site: www.ffe journal.com
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Henk van Mee ning en

Fa cit Spe ci al Clas sic 2016 en Fa cit Nor den 2016

Ver le den jaar kreeg de
Fa cit een nieu we
chef-re dac teur. Het was
Gun nar Lithén. Hij was 
fi la te list, post his to ri cus
en had bo ven dien veel
er va ring in het be drijfs le -
ven o.a. in de com pu ter -
bran che. In het
voor woord van de Fa cit
Spe ci al 1915 stond
toen:”De vol gen de uit ga -
ve kan ve ran de ring en ge -
ven. Dat wordt
span nend! ”
Nu we ten we dus wat dat 
be te ken de. De ca ta lo gus was een ge -
wel dig boe kwerk ,maar werd wel erg
zwaar, na me lijk 1145 gram. Ver zend -
kos ten wer den daard oor  na tuur lijk ook
hoog. Het ge wicht voor de Fa cit Nor den
is nu te rug ge bracht tot 900 gram en
voor de Fa cit Clas sic tot 560 gram. Ver -
za me laars die niet  zo zeer ge -
ïnteresseerd zijn in de nieu we emis sies,
kun nen vol staan met de Fa cit Clas sic en
om ge keerd kun nen zij die zich niet be -
kom me ren om de oude uit ga ven, de Fa -
cit Nor den kie zen. 

De Facit Special Classic 2016.
De Fa cit Spe ci al Clas sic 2016 is zo wel ge -
schre ven in het Zweeds als in het Engels
en be vat alle uit ge ge ven ze gels van Zwe -
den, De ne mar ken, Noor we gen, Fin land,

IJsland, Groen land en de
de Føroyar tot het jaar
1951. Men vindt er va ri -
an ten, nu an ces, tech -
niek ge ge vens,
uit gif te da ta, opla ge cij -
fers, na men van gra -
veurs, thema’s enz.
Er is een aan vang
ge maakt met de ac tu a li -
se ring van de Deen se en
Noor se de len. Er is  ook
een bij wer king en aan -
vul ling van de Brit se Mi -
li tair post op IJsland
tij dens de twee de  we -

reld oor log .Voor de eer ste keer  wor den
de IJsland se ” stämpelmärken” (revenu’s) 
ge pre sen teerd. We tref fen ook een uit -
ste kend ar ti kel aan over de Groen land se
pak ket ze gels en bo ven dien een ar ti kel
over de Groen land se ze gels na de pe ri o -
de met de pak ket ze gels. Ver der een pri -
ma ar ti kel over de po si tie be pa ling met
be hulp van  tan ding en bij de Zweed se
klas sie ke ze gels Fa cit nr. 1-16. Ook nog
een om wer king van va ri an ten, deze keer
voor  het  Ring ty pe tan ding 14  en het
Ring ty pe met de blau we post hoorn op de 
rug zij de. Ten slot te  nog veel prijs ver be te -
ring en en cor rec ties.
Prij zen zijn aang ege ven voor post -
fris/ong estem peld, ge stem peld en ook
als de ze gel zich op een brief be vindt. De
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ca ta lo gus is ge heel in
kleur. Het aan tal blad zij -
den is 368 en de prijs in
Zwe den Sek. 350.

De Facit Norden 2016.
De Fa cit Nor den is ge -
schre ven zo wel in het
Zweeds als in het Engels
en be vat alle uit ge ge ven
ze gels van Zwe den, De ne -
mar ken, Noor we gen, Fin -
land, IJsland, Groen land,
Åland en de Faeröer. Alle
ze gels van en met 1951
wor den be schre ven met
va ri an ten.
De pe ri o de voor 1951 wordt be schre ven 
met uit gif te da tum  en waar de-cij fer,
zon der va ri an ten. Alle post ze gel boek jes 
zijn op ge no men met va ri an ten, ook die
van voor het jaar 1951. 
Ook hier is een be gin ge maakt met de
ac tu a li se ring van de Deen se en Noor se
de len. Er is een ar ti kel over de Zweed se
F.D.C.’s. Te vens vindt men een  lijst van

ver vals te Zweed se ze gels 
van af 2004 met een be -
schrij ving, wel ke aang -
eeft hoe men deze kan
on der schei den van de
ech te. Ook hier wor den
de IJsland se revenu’s ge -
pre sen teerd.  Bo ven dien
veel prijs ver be te ring en
en cor rec ties. In een klap
heeft men mede alle
span nen de en fraaie uit -
gif ten van de laat ste ja -
ren bij el kaar. De
ca ta lo gus is ge heel in

kleur. Het aan tal blad zij den is 864 en de
prijs in Zwe den is Sek. 450. Zo wel de
”Clas sic” als de ”Nor den” zijn fan tas ti -
sche boe kwer ken. Het is een mooi Fa cit -
jaar ge wor den. Trak teer Uzelf en schaf 
daar om één of mis schien zelfs  wel twee
nieu we ca ta lo gi aan . Henk Burg man be -
veel ik U warm aan als Uw be mid de laar.
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Henk Burg man aijp

Læse - Lu kea - Lese - Lesa - Läsa en nog eens Le zen!

Ofwel: ver za mel ken nis en het post ze gel ver za -

me len krijgt meer diep gang.

Een te rug ke ren de co lumn met als on der werp

ar ti ke len, be tref fen de de Scan di na vi sche fi la -

te lie, die in an de re bla den ge plaatst wer den en 

voor onze le den van be lang zou den kun nen

zijn.

Budstikka (Noors)

Norsk Posthistorisk Selskap, Postboks 4369,

Nydalen, NO-0402 Oslo, Noorwegen.

www.posthistorisk.no.

Budstikka@posthiatorisk.no.

Nr. 2 & 3/2015.

Het veranderde kleurgebruik bij

pré-filatelistische stempels; Het verlies (vergaan) 

van postboten - 1803/1828, deel 2 & 3; Deense

brieven naar Noorwegen, vervoerd met privé

schepen (vervoerders); Post en medailles in

connectie met de Noors-Britse Maud-expeditie

van 1949-1952; Een nieuw stempel: “Frankeres

Ikke”; Een bijzondere pre-filatelistische brief

naar DK; De eerste vaart op de postroute Bergen

- Newcastle"; Penontwaarding op 10 Øre

posthoornzegel/brief; Fins interneringskamp in

Svanvik; Posthistorie rond Røden.

Verder staat deze aflevering weer vol met allerlei

kleine artikeltjes en reacties op eerder

publicaties.

 Bulletin (NL)

Postzegelvereniging Postaumaat, Secretaris; Hr.

H.A. Wolf, Anna v Buurenstr. 25, 2351 RM

Leiderdorp.E-mail: secretaris@postaumaat.nl.

Www.postautomaat.nl.

Met veel nieuwtjes en (technische)

bijzonderheden en achtergronden betreffende

Scandinavische loket- stroken, rolzegels en

postzegel boekjes.

Met o.a. in Nr. 167 & 168.

Info betreffende de Deense rolzegels met

afbeeldingen van winterbessen, de nieuwe

frankeerzegels met Koningin Margrethe en de

nieuwe frankeerzegels in ATM-opmaak; Verder de

Noorse rolzegels met de Pimpel- en kuifmees en 150 

jaar Noorse Rode Kruis; Denemarken geeft geen

postzegelboekjes meer uit!; Deense rolzegels

afgeleid van automaatstroken met afbeeldingen

van vogels, nieuwe rolzegels met afbeeldingen van

voorjaarsbloemen - het nationale park Vadehavet

en Deense eretekens (medailles); Noorse rolzegels

met portretten van componisten met kopstaande

rugnummers en het rolzegel met de afbeelding van

een “griffioen” (2012) zijn herdrukt met

afwijkingen; Ook de Zweedse 30 kroon rolzegels

met de afbeelding van een vliegende uil is herdrukt

met een afwijkende perforatie. Verder zijn er

nieuwe rolzegels met statieportretten - zegels met

het thema bijenhouden en met een magnolia

verschenen. 

Den Blaa Löve  (Noors)

Bergens Filatelist-klub, Postboks 846, N - 5807

Bergen, Noorwegen. Kr.aune@online.no.

WWW.bergens.filatelist-klub.no

Nr. 2 en 3/2015.

Een 40 jarig jubileum - Jaar v.d. vrouw 1975;

Nederland Nr. 2 met plaatfout Koning met “hoorn”;

Een pakketkaart: verklaring voor een pakket van

Isdalstø naar Visakhapatnam in 1994;

Cruiseschepen in Bergen; Het drie-rings-stempel

358; Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw.... - een

moderne Zweedse variant; Strafportbrief naar

IJsland.
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DFT  (Deens)

Danmarks Filatelist Forbund, Løvstræde 1, 02,

Postbox 1194 DK-1152 København K,

Denemarken.Tel: 00 32 501886. E-mail:

danfil@danfil.dk. Internet: www.danfil.dk.

Redactie: Ib Krarup Rasmussen, Henrik

Thomsensvej 32, DK-3460, Birkerød,

Denemarken. E-mail: ibkrarup@image.dk of

danfil@danfil.dk. 

Nr. 3 & 4/2015.

Vast in dit blad terug te vinden

artikelen/rubrieken zijn: Julemærkesamleren

met een hele pagina nieuws evenals 4 pagina’s

jeugd en enkele pagina’s kleine annonces. Ook

de rubriek met de titel: lezersvragen is zeker de

moeite waard. Tevens regelmatig nieuws

betreffende postzegeluitgaven, boeken, beurzen 

en tentoonstellingen.

Verder ditmaal: De postale stempels van

Frøstrup; Ansichtkaarten met politiek getinte

kabouters van de kunstenaar Røgind; Een “Fram” 

briefkaart van Nettemor; Thisted

Fjerritslevbanen, de treinstempels; Nieuwtjes

van PostNord; een moderne variëteit van de

Færøer (De Europazegels van 1980);

rampvluchtpost op de luchtroute tussen

Kopenhagen en Bornholm; Het 5 øre zegel

wijnrood - de plaatfouten in drukoplage 2078;

Thematisch: Rode Kruis, het geslacht Bernadotte

en de padvindersbeweging; Deense vuurtorens

op zegels; Een uitzonderlijke service van de

Deense post 125 jaar geleden; Deense

watermerken.

Frímerkja Blaðið  (IJslands)

Uitgave van de IJslandse bond in samenwerking

met de IJslandse post.

Redactie/bondsadres: LÍF, Síðumúla 17, IS-108

Reyk javík, IJsland.Pósthólf 8753, IS-128

Reykjavík, IJsland. E-mail: gunnar@greining.net.

Nr. 1/2015

De geschiedenis van de IJslandse “Sparimerkki”; De

IJslandse vlag bestaat 100 jaar; De nieuwe en

verwachte uitgaven voor 2015; Flessenpost uit

“Vestmannaeyja”; Speelgoed op postzegels;

Protestpost tegen de walvisvangst op/van IJsland;

Vulkaanuitbarstingen op IJslandse zegels; 5

Woorden maximaal: over het versturen van

briefkaarten tegen het drukwerktarief; “Prettige

zomer”-kaarten in IJsland; 100 jaar

vrouwenbeweging op IJsland; Nieuwe

dagtekenstempels in gebruik genomen. 

Frimærkesamleren (Deens) 

Frederiksberg Frimærke Forening.Redaktie: Anders 

L. Petersen & Thomas Petersen. E-mail:

redaktion@frimaerkesamleren.dk. Internet:

http://www.3fff.dk.

Elk nummer heeft een grote hoeveelheid kort en

klein nieuws + een aantal pagina’s met Julemærke

nieuws.

Nr. 3 & 4/2015.

De Deense verenigingstentoonstellingen en hun

filatelistische sporen, 1974; Enige bekende

firmaperforatie van IJsland SÁÍ (Shell in IJsland); De

geschiedenis en opkomst van de vrouw in de

Deense horeca in ansichtkaarten, deel 4.

Ansichtkaarten van Bornholm; Een nieuw

firmaperforatie gevonden van de Færøer (FSH); De

Færøer en filatelie, deel 1 & 2; Zegels met Rode Kruis 

motief - Finland 1922; Een aparte manier van

opzetten van een verzameling Deense sterstempels; 

Stationsretauraties op ansichtkaarten.

Info (Noors)

Oslo Filatelistklub, Frydenlundgata 14, N-0169

Oslo, Noorwegen. Tel 00 47 22 607019. Internet:

www.oslofilatelistklub.no. E-mail: ofk@

os lo fi la te list klub.no. Re dak tie: Bjørn Schøyen.

E-mail: info@ os lo fi la te list klub.no

Nr. 2 & 3/2015.

Afscheid van de redacteur; Postvluchten zonder

post; Postbezorging in 1735; Postzegelthema’s &
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motieven - wat speelt mee voor de keuze van een 

afbeelding; Fotograaf Anders Beer Wilse. En

verder veel kort en klein nieuws plus overzichten

van lezingen gehouden tijdens de laatste

bijeenkomsten.

Islands Kontakt  (Deens)

Islandsklubben i Danmark. Redaktør: Ole Svinth, 

Drosselvej6, DK-4450 Jyderup. Tel +45 59 27 77

61. E-mail: ole.svinth@mail.dk.

Nr. 102 + 103 + 104 + 105 + 106 = Maart + April +

Juli + September + Oktober 2015. 

een overzicht van de verkoop van postzegels en

zowel postaal als Tollur gebruik over 1925 en

1931; Een zeldzame, maar vervalste brief; Het

Deens nummerstempel van Kopenhagen (1) op

IJslandse zegels; Een waarschuwing voor

nagemaakte stempels; de verschillen in de

drukken van de CHR IX. zegels; Vervalste

HÓPFLUG overdrukken; Nieuwe poststempels in

gebruik op IJsland; De kleurverschillen bij de

ovaalzegels; Het gebruik van de “Þekkist ekki” en

“Finns ekki” stempels op binnenlandse post;

Chr.X. zegels met voorhoofd “verwondingen”;

Varianten in de landschapszegels van 1925/34;

Internationale Antwoordcoupons in relatie met

IJsland; Post in relatie met de “Islands Falk”

augustus/september 1917 trip; Een gedraaide 8

in het nummerstempel 178 ?; Lokale post buiten

Reykjavík ; Britse reclame (slogan) stempels op

IJslandse post; Dubbeldrukken bij de

Jochumsson zegels van 1935; In Memoriam:

Indriði Palsson; Een wel zeer snel bezorgde

Expresse brief; Een luchtpostbrief met een

vreemde route; Een totaal vervalste Zeppelin

brief; De stempels van Sandgerði in 1944/50;

twee voorbeelden van de poststaking in 1977;

Waarvoor was het stempel “Vanborgað”

gebruikt; Aanpassingen in het nummerstempel

overzicht in de nieuwe Facit. Verhuisstempels op

moderne IJslandse poststukken; Nummer-

stempel 103 op 16 Skilling zegel en 24 op Chr. X.

zegel- Deens of Noors?; De diverse Greitt stempels;

een ongebruikelijke O.A.T brief naar Frankrijk met

een tarief-mysterie; Een onbekend stempel (F)

gevonden op postpakketkaarten;

Briefverzamelpunt in Múlli / Laugaból;

Middelsbrough shipletter stempel; Stempels

gebruikt bij massaverzendingen; Retourbrief  uit

Engeland; een aangetekende dienstbrief uit 1903;

Buls-eye stempels op moderne IJslandse zegels; en

een ongewone Zeppelinbrief en een paar ongewone 

frankeringen voor ongewone tarieven;  Een oude

Engelse lijst met afvaarten van Engelse schepen uit

Engelse havens naar diverse bestemmingen w.o.

IJsland; Stempels die gebruikt werden voor

expresse-stukken die niet per expresse konden

worden afgegeven; Een tijdelijk machine stempel

gebruikt in de Kersttijd in Gardabær (1994); Lastige

plaatsnaamstempels; Commercieel gebruik van

postwaardestukken; Paquebot en Skipsbrjef- 

stempels; Proefdrukken uit de 70er jaren op de

veiling van Bruun Rasmussen; IJslands zeldzaamste

slogan stempel; vliegramppost uit de 2e

Wereldoorlog; Wereldoorlog 1 - Stomme (censuur)

stempels.

En uiteraard een hoop antwoorden en reacties op

vragen en zaken die in eerdere afleveringen aan de

orde kwamen alsmede opmerkelijke veiling

resultaten.

NFT = Nordisk Filatelistisk Tidsskrift (Deens)

Kjøbenhavns Philatelist Klub, Farvergade 27, Opg.

D. St., DK-1463 Kopenhagen K,  Denemarken.

Internet: www.kpk.dk. E-mail: nkh@kpk.dk.

Re dac tie : nhan sen6@gmail.com.

Nr. 2 & 3/2015.

Het 8 øre ovaal zegel met een omgekeerde

kamtanding; Gefrankeerde verzendingen van DK

naar Zwiteserland in de periode 1854 tot 1874; 15

øre “Karavel”-zegel met geretoucheerd grootzeil;

Spannende nieuwe uitgiften van PostNord; G.A.

Hageman, 100 jaar filatelist, deel 4 7 5; 80 øre zegels

een 100-jarige verjaardag; 16 Skilling 1864 zegel
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“Matrijstypes”; 8 øre - de geïsoleerde

hoofdgroep 3e raam in plaat B; Napoleons

veldpost in Denemarken 1808; het gebruik van

het paarse 7 øre golflijn zegel. 

NFT (Noors)

Norsk Filatelistforbund. Postadres v.d. bond: PB.

875 Sentrum, N-0104 Oslo, Noorwegen. E-mail: 

nft@filatelist.no. Internet: www.filatelist.no/nft. 

De volgende vaste rubrieken verschijnen

regelmatig : Commentaar en reacties, boekbe-

sprekingen en aanbiedingen, veilingresultaten

en kleine annonces, nieuws betreffende

beurzen, tentoonstellingen en nieuwe boeken en 

uitgiften plus regelmatig als bijlage de

veilingcatalogus van Brunsæl.

Verder in: Nr. 3 + 4 & 5/2015; Echte en valse

eerste dagbrieven met Noorwegen Nr. 1, deel 1

en 2; Post van Joodse  gevangenen en Gestapo

reacties; Russische luchtexpeditie naar de

Noordpool - 1937; De “postzegels” van Bjorn Øya 

deel 1 & 2; Vrouwelijke postzegelontwerpers;

Het ABC van de vervalste postzegel en

zwendelproducten, deel 2, 3 & 4; De dramatische 

invloed van de Zeppelins op de 1e Wereldoorlog

deel 1 & 2; Het Noorse Rode Kruis 150 Jaar;

Munch en Kittelsen in dienst van het volk; “Hilsen 

fra Amerika” ansichtkaarten van Noorse

emigranten, deel 1; Noorseplaatsnaam stempels

in Canada

Philatelic events that changed the world.

Een aardig boekje dat is uitgegeven “Club de

Monte-Carlo” naar aanleiding van de

EUROPHILEX tentoonstelling in London. Hierin

worden een 20-tal frames weergegeven met

onderwerpen die postale gebeurtenissen

behandelen die “de wereld deden veranderen”.

We gaan via de vroegst geschreven brief die in

private handen is, via de uitvinding van het

postwaardestuk tot aan de bekende Apollo 11

brief. Voor ons Scandinavië- verzamelaars zijn van

belang “De Zweedse postale hervorming en het

ontwerp van de eerste Zweedse zegels plus de gele

”3 Skilling Banco" zegel.

PHT (Posthistorisk Tidskrift) (Deens)

Kwartaalblad van het “Dansk Posthistorisk

Selskab”. Redactie: Hr. O. Kjærgaard, Korshøjen 36, 

DK-8240 Risskov, Denemarken. Tel. 00 45 2166

1158. E-mail: ottokj@gmail.com.

Nr. 2 & 3/2015.

Het fenomeen “duplicaat / Origineel post” +

aanvulling; Deense post van vlak voor de 2e

Wereldoorlog met een oorlogsaccent;

Georganiseerde en ongeorganiseerde smokkel-

brieven; De postbezorging rond Vigerslev; De

landspostroute rond Rømø rond 1960; Het

Kornerup Sterstempel; Info betreffende het gebruik

van het Deense “Tilbagemeldelse” formulier; De

postgeschiedenis van Kegnæs in ansichtkaarten;

Het Koninkrijk Pruisen 1815-1867; De Deense

”Klasselotteriet” en haar postale sporen, deel 12 en

13, Zwendel; De instelling van een reglement voor

kleine pakketten (tot 15 Kg) bestaat 125 jaar; Een

analyse van de stempels gebruikt in Aarhus,

Kalundborg en Samsø; Een onbekende postale

betekening uit de Napoleon periode;

Geconfisceerde post: een nieuw begrip in de

Færøese posthistorie; Gaatjes-filatelie in de

pre-filatelistische periode (over gedesinfecteerde

post); Deense krijgsgevangenen in Afrika tijdens de

1e Wereldoorlog; Telegrammen - communicatie

met het hele land.

Posthorn, The (Engels)

Scandinavian Collectors Club; President: Roger

Quinby, 12425 Dancliff Trace, Alpharetta GA

30009-8756, USA.Internet: www.scc-online.org.

E-mail: rpquinby@aol.com.

Nr. 2/2015 

Zoals altijd zéér veel klein filatelistisch nieuws.

Verder een aantal artikelen zoals; Een korte
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geschiedenis van de reeds 80 jarige vereniging;

Het begin van een Finland-verzameling en de

herinnering aan een grote mentor; De zoektocht

naar informatie over de watermerkvarianten bij

Noorwegen nummer 1!;

Rapport (Zweeds) 

Föreningen Íslandssamlarna. Leif Nilson,

Örnvägen 12, SE 761 94 Norrtälje, Zweden.

E-mail: kassoren@islandssamlarna.se. Redactie: 

Kjell Idling, Ladugårdsvägen 11,  SE-736 55

Kungsör, Zweden. E-Mail: kjell.idling@vmkfb.se. 

Web-Site: www.islandssamlarna.se.

Nr. 173 = Augusti 2015.

Buitenlandse transit- en aanlandings-stempels

op IJslandse post - Zweden, rest van Europa, USA

en Canada + aanvullingen op Noorwegen;

Noorse reclame stempels op IJslandse post; Een

nieuw systeem van IJslandse nummerstempel

registrering in de nieuwe Facit; Nieuw

opgedoken BALBO brieven.

Scandinavian Contact (Engels)

Scandinavian Philatelic Society. Dr. D Gwynne

Harries – Editor of CONTACT. 1, St Michael’s

Close - Ashby de la Zouch - Leicestershire. LE65

1ES, United Kingdom. E-mail:

edi tor@scandps.org.uk. Internet:

http://www.scandps.org.uk.

Nr 249 = Nr. 3, Vol. 24 = June 2015 & Nr 250 =

Nr. 4, Vol. 24 = September 2015

Zoals altijd veel klein filatelistisch en

verenigingsnieuws plus de vaste (landen)-

rubrieken met klein nieuws uit de diverse

Scandinavische landen. Verder een aantal

artikelen zoals; Hell en Paradise; De private

veerboot zegels van DK, deel 5 & 6; Het Zweedse

“Postförskott” systeem, ofwel COD, deel 5 & 6;

Een QSL kaart uit Groenland; De lokale post

buiten Reykjavík, deel 4 & 5; Zweedse portzegels;

Een Deense brief uit 1864, Als de inhoud de

buitenzijde verklaart; “A Witch in Spitzbergen”; Een

gezamelijke liefdadigheidsuitgave (DK en SE); 

Thema (NL)

Nederlandse vereniging voor Thematische Filatelie. 

Redactie H. van Zutphen

(henk.vanzutphen@inter.nl.net). Internet:

www.nvtf.nl

Scandinavische thema’s die in dit blad behandeld

worden zal ik, als ik op de hoogte ben, hier

vermelden.

Nr. 5/2013, De kogelpostwagen, Johan Vroom.

Nr. 1-2 en 3/2014, Groenten uit een zakje - met

veel Scandinavische inbreng, J. v.d. Winkel.

Nr. 3/2014, Staafkerken in Noorwegen, H.

Tollenaar.

De ‘Noordse’ postadministraties geven uiteraard

ook hun informatieblaadjes uit. Behalve de

achtergrondinformatie en het laatste nieuws met

betrekking tot de nieuwste uitgiften vinden we de

vaak kleine artikelen in de diverse informatie bladen 

zoals: ‘Frímerkjafréttir’, ‘Greenland Collector’,

‘Posta Stamps, ‘Sweden Bulletin’, ‘Norway post’,

‘Finland Info’, ‘Ålandsposten’ en ‘Danmark Journal’ .

De meeste van deze bladen heb ik tijdens de

bijeenkomsten op de lezerstafel liggen. Wanneer u

een abonnement hebt op nieuwtjes, dan ontvangt u 

deze bladen via de postadministraties. Dit alles een

reden, samen met ruimtegebrek, om geen verslag

meer uit te brengen met betrekking tot deze

informatiebladen. Mochten er echter importante

artikelen in deze periodieken verschijnen zal ik hier

vast en zeker kond van doen.
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Albert Ruijne

Scheeps post Noor we gen (II)

In de vo ri ge uit ga ve van Het Noor der -
licht stond het eer ste deel van de Post -
ge schie de nis van de Noor se Ham burg
lijn 1853-1895. Hier volgt het twee de
en laat ste deel.

Wat was er gebeurd dat men de
dienstfrequentie had veranderd? 
Door de privatisering en de inzet van
grotere schepen met een veel groter
laadvermogen op de dienst naar Noord
Noorwegen, had de markt zich daar
enorm ontwikkeld. Het marktpotentieel 
van Noord Noor- wegen had men niet
voorzien en zowel de vervoerders als de
regering werden door deze groei dan
ook verrast. In 1867 dreigden bedrijven
in de steden en dorpen langs de kust
naar het noorden met juridische
stappen tegen het Postkantoor. Zij
verlangden dat deze de

vrachtvervoerders zou stimuleren om
de frequentie van het aantal afvaarten
te verhogen. De regering ging er mee
akkoord dat met ingang van 1
september 1868 het gehele jaar een
wekelijkse dienst werd uit- gevoerd.
In het najaar van 1865 kregen de
schepen op de dienst van Hammerfest
naar Hamburg nieuwe circulaire
datumstempels met de tekst HMRFST
HMBRG en een letter van A tot F. De
nieuwe datumstempels werden
afgeleverd door de graveur op 30
augustus 1865 en op 2 september
ontvangen op het postkantoor in
Christianssand. De postmeester werd
opgedragen om de datumstempels als
volgt te verdelen:

22
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Letter A: 'Finmarken'
Letter B: 'Jupiter' 
Letter C: 'Nordstjernen' 
Letter D: 'Hakon Jarl' 
Letter E: 'Nidelven' 
Letter F: 'Norland' of 'Throndhjem'.

  
Overname van de dienst op
Oost-Finnmark.    
Gedurende vele jaren was Hammerfest
de noordelijkste aanlegplaats van de
stoomschip diensten van de overheid en 
Vadsø het meest oostelijke (eind)punt.
De overheid heeft van 1853 tot 1868
deze dienst op Oost-Finnmark onder-
houden, met afvaarten vanuit Tromsø
naar Vadsø. Pas in 1869 namen BDS en
NFDS de dienst van Hammerfest naar
Vadsø over van de overheid en werden
de “Nordstjernen” en de “Nidelven” op
deze route ingezet.  Als reserve-
schepen werden de “Nordcap” en de
“Lindesnaes” achter de hand gehouden. 
In augustus van dat jaar werd de
“Nidelven” vervangen door de “Hakon
Jarl”. Dit schip was in de winter van
1868/69 compleet verbouwd en had
toen een grotere bovenbouw gekregen.
De jaarlijkse subsidie die men voor het
postcontract op deze zware route
kreeg, was zeker de moeite waard:
16.000 speciedaalders. Desondanks
werd het al snel duidelijk dat de subsidie 

niet toereikend was om de inzet van
beide schepen winstgevend te kunnen
maken. Gezien de schaarse bevolking en 
de grote afstanden die de schepen
moesten afleggen was dat ook niet
verwonderlijk. Er werd opnieuw met de
regering onderhandeld en
overeengekomen dat de subsidie
zodanig werd verhoogd dat het tekort
was gedekt.

Vijf jaar na de privatisering van de dienst 
van Trondheim naar Hammerfest werd
de hele economische structuur van
Noord Noorwegen doorgelicht en zo-
nodig aangepast. Omdat de
stoomschipdienst al was verbeterd en
de vervoerscapaciteit al was vergroot,
achtte men het niet noodzakelijk om
nieuwe wijzigingen op deze dienst aan
te brengen. 

 In de tweede helft van de zestiger jaren
werden de kustwateren en fjorden van
het noorden van Noorwegen, van

23
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     1865-1892 1866-1893



Helgeland in het zuiden tot Senja in
Troms, bevolkt door enorme scholen
uitzonderlijk grote haringen. Door de
uitstekende kwaliteit van de vis werden, 
ondanks de overvloed, goede prijzen
voor deze vis gemaakt. Tussen 1871 en
1874 bedroeg de totale vangst in
Nordland 1.175.000 vaten. In Troms
bedroeg deze 366.000 vaten. In deze

periode hadden 10.000 mensen werk
aan de visvangst en in de visindustrie en
ontstond er een onverwachte welvaart
in dit gebied. Ook de stoomschip
exploitanten profiteerden hiervan flink
mee.

Door de komst van de lange afstand
stoomschipdiensten ontstond, zoals al

24
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eerder aangegeven, een onverwachte
toename van het aantal lokale bedrijven 
en deze maakten graag gebruik van de
bestaande maar ook van nieuwe
scheepvaartroutes. BDS en NFDS zetten
daarom hun vrije stoomschepen in op
nieuwe lokale diensten op de Lofoten,
Vesterålen, Altenfjorden en Vest-
Finnmark. Zodra de diensten eenmaal in 
bedrijf waren genomen werden ze
overgedragen aan lokale bedrijven.

Bodø ontwikkelde zich in deze periode
tot communicatiecentrum en com-
merciële hoofdstad van Nordland. Bodø 
Sparebank werd opgericht in 1858 en de 
eerste lokale krant, Nordlands
Amtstidende, zag het levenslicht in
1862. In 1867 werd een telex-
verbinding met het zuiden van
Noorwegen aangelegd. Het duurde

bijna een eeuw voordat de
eerste trein hier arriveerde.
Voorbeelden van zich in Bodø
vestigende industrieën waren
scheepsbouw, ververijen, leer-
looierijen, conservenfabrieken
en mineraalwaterbottelarijen.
Een vestiging van de Norges
Bank opende zijn deuren in
deze stad in het midden van de
zeventiger jaren.

Op 13 september 1867,  aan
het begin van de grote
haringvangsten, besloot het
bestuur van de BDS te
investeren in een nieuw schip.
Het ruim van dit schip moest
een capaciteit van 1800 vaten
haring krijgen. Dit bij C.
Mitchell @ Co bestelde schip

kreeg de naam “Kong Carl”. De
technische directeur van de BDS, P.
Paasche, zag toe op de bouw van het
schip. Het was één van de eerste
schepen met een condensatie-
oppervlak, waardoor het zout uit zee-
water kon filteren voordat het water de
ketel in ging. De ingenieurs van C.
Mitchell @ Co waren sceptisch over de
BDS plannen om deze nieuwe
technologie toe te passen, maar op
aandringen van Paasche werd het
nieuwe systeem toch geïnstalleerd.
“Kong Carl” was ook de eerste Noorse
stomer die werd uitgerust met een
stoomlier. Met deze lier kon de zware
en tijdrovende taak van laden en lossen
worden vergemakkelijkt en versneld,
wat een aanzienlijke besparing van
ligtijd in de haven opleverde. Het schip
werd maart 1868 opgeleverd.
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De Kong Carl kwam op een goed
moment aan in Bergen. Kooplieden en
vishandelaren geraakten steeds meer
ontstemd over de door BDS en NFDS
aangeboden diensten en dit nieuwe
schip kon zo als oplossing voor de
gerezen problemen worden ingezet. 

Na 1869 werden er nog eens drie
één-ring datumstempels in gebruik

genomen. Op 27-9-1869 leverde de
graveur de stempels af door ze aan het
postkantoor in Christianssand te sturen. 
De letter G werd toegewezen aan de
“D/S Kronprinsesse Louise”.

Er waren nu drie afvaarten per week van 
Bergen naar het hoge noorden. In de
wintertijd waren afvaarten met als
bestemming Hammerfest echter hoge
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Brief ver zon den van Ham burg naar Ber gen. Aan dui ding links bo ven : Pr Damp farth
Tor dens kjold.   Stem pel HAMBURG I.A 21.5.69 7-8 N ( na mid dag ). De vol gen de dag
aan boord van D/S Tor dens kjold voor zien van stem pel ? HMRFST C. HMBRG
22.5.1869. Dit stem pel werd ge bruikt tus sen 1866 en 1894. Brief ge frank eerd met 3 x
½ Gro schen en 1 x 2 Gro schen ( michel 15 en 17 ) D/S Tor dens kjold, ge bouwd in 1868
bij Wig ham Richard son & Co.Ltd, New cast le. Re der was ”Det Nor den fjeld ske Damp -
skibs sels kab”. Dit schip z´n eer ste af vaart was op 02.12.1868 van uit Trondhjem naar
Ham mer fest. Post mees ter aan boord is niet met ze ker heid vast te stel len, daar er nog
als eens on der ling ge wis seld werdt van Schip. Vol gens het dienst roos ter ver trok de
“Tor dens kjold”  uit Ham burg 21.5.1869, en kwam ze ven da gen la ter 27.5.1869 aan in
Ber gen.



uitzondering. Het postcontract werd
onder ongewijzigde voorwaarden
verlengd voor de periode van 1889 tot
1892. Ofschoon de betrekkingen tussen
de twee exploitanten en de Spoor-
wegen over het algemeen goed waren,
ontstond er toch een groeiende
onvrede over de rol van de Stoomschip-  
consultant. Deze persoon was
aangesteld door de regering en
verantwoordelijk voor de uitkering van
de subsidies en voor het plannen van
operationele zaken. Het bleek niet
mogelijk om tot een goede samen-
werking met de vervoerders te komen.

Gepubliceerde dienstregelingen, die
veelal werden geplaatst in de lokale
nieuwsbladen, toonde  slechts de
vertrek- en aankomsttijden voor de
grote havens. Er waren talrijke
tussenliggende aanloophavens die niet
werden vermeld en ook afwijkingen op
de dienstregelingen ontbraken.

De volgende schepen werden in de
vloot van de BDS opgenomen: 
Sirius, Capella, Lofoten, Finnmarken,
Kong Carl, Orion, Saturnus, Mars,
Nordstjernen, Neptun, Mercur, Juno en
Jonas Lie.

De NFDS vloot bestond uit de schepen:
Trondhjem, Tordenskjold, Olaf
Trygvesøn, Haakon Adalstein, Kong
Halfdan, Haakon Jarl, Sverre Sigurdssøn, 
Praesident Christie, Henrik Wergeland,
Olaf Kyrre, Kong Harald en Sigurd Jarl.

De in zet van nieuwe sche pen op de
dien sten bracht ui ter aard ook
ve ran de ring en met zich mee. De
post mees ters, die wa ren aang esteld om 
hun werk zaam- he den aan boord van de 
sche- pen op de Ham mer fest- Ham burg
lijn uit te voe ren, wer den over ge plaatst
naar een am bu lan te post kan toor dienst. 
Dit lijkt op een per 1868 ing ega ne

of fi ci ële re ge ling, maar ook in 1867
blijkt al zo te zijn ge werkt. Als ge volg van 
deze over plaat sing moest de over-
eenk omst met de post- be ambten
wor den ge wij zigd. Dat de in eer ste
in stan tie vas te com bi na tie van schip-
post be ambte-da tum stem pel in de loop
der tijd is gaan wij zi gen, maakt het er
voor de ver za me laar niet ge mak ke lij ker
op. Voor ons, als scheepspost ver-
zamelaars, wordt het zo een hele kunst
om het stem pel bij het juiste schip te
plaatsen.
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I

n 1889 werd de zittende Stoomschip
consultant Rasmus Michael Petersen
vervangen door August Kriegsmann
Gran. Deze laatste was een specialist op
het gebied van navigatie. Zijn benoe-
ming zou leiden tot een aantal
ingrijpende veranderingen met
betrekking tot de exploitatie van de
kustdiensten. De directeuren van de
BDS en NFDS konden deze
veranderingen zelfs in hun naarste
dromen niet hebben voorzien. 
Uiteindelijk leidde dit tot de eerste
afvaart uit Stokmarknes van het
stoomschip “Vesteraalen” in 1893, wat
het begin was van de stoomschip-
maatschappij Vesteraalens Dampskip-
selskab en de latere “Hurtigruten”.

Na een paar overgangsjaren werd de
Hammerfest-Hamburg dienst op
1-5-1895 opgeheven en door vele lokale 
maatschappijen voortgezet: de Hurtig-
ruten waren geboren. 

Literatuur:                                                                                                                                                                                                                    
Tore Gjelsvik: Postal History of the
Norwegian Hamburg line 1853-1865.                                                                                                                                                                                                         
Tore Gjelsvik: The Nordland Post Office 
on land and at sea.                                                                                                                                 
Per Erik Danielsen: Norske Skipspost
Stempler.                                                                                                                                                   
Mike Bent: E-Boek: Bergen’s Local
Shipping Services 1839-1989                                                                                                                             
Internet: Mike Bent: Contents,
Norway’s Riksvei Nº. 1                                                                                                                                  
Inter net: Wi ki pe dia. 
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Aang ete ken de brief (NB in rood),  met het  stem pel HMRFST F. HMBRG 1.10.1866 .
Ver zon den met stoom boot “Ni del ven” op reis nr. 33 van NFDS.  Stoom schip ver trok
zui dwaarts van uit Li land. Zwart in di ca tie nr. “1" geeft het in schrij vings num mer aan
bij Ofo ten post kan toor, 17.9.1866 (bij kan toor). Nr. ”67" geeft aan het aan tal post -
stuk ken aan boord. Nr. “26" in rood aang ege ven is het aank omst num mer bij Chris ti -
a nia post kan toor. Por to kos ten  4 skil ling + 4 skil ling voor een aang ete ken de brief. 
Por to kos ten wordt be taald door de af zen der, maar het be drag is, zo als zo vaak, niet
op de brief ge mar keerd. Post mees ter was Chris ti an Pe ter Kreutz Scharf fen berg.

Brief ver zon den met BSD
stoom schip “D/S Ca pel la”
noord waarts van
Trondhjem naar Hammerø. 
Afge stem peld aan boord
met da tum- stem pel
HMFRST D. HMBRG.
19.8.1888. Ge frank eerd
met 10 øre NK 53 III. D/S
Ca pel la, ge bouwd bij:  Mar -
tens,Olsen& Co., Ber gen,
af ge le verd in Ber gen au -
gus tus 1885. In dienst op de 
Ham burg Line, tot aan het
eind 1.5.1895.
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In Ham burg is de brief af ge stem peld op het Deen se post kan toor. Dat stem pel de met
K.D.O.P.A. HAMBURG (König lich Däni sche Ober Post Amt), 29.6, 7-8 (uur, na mid dag).
Deze brief is ge schre ven op 29 Juni 1860, wat te le zen valt aan de bin nen zij de. Zo als zo
vaak, heeft deze brief geen post a le por to aan dui ding ( 16 skil ling ). Vol gens het dienst -
roos ter ver trok “Ha kon Jarl” uit Ham burg 30.6.1860, en kwam tien da gen la ter
9.7.1860 aan in Trondhjem.

Brief ver zon den vanuit Ham burg naar Ber gen. Aan dui ding “Fin mar ken.”

Het stoom schip ver liet Ham burg 9.6.1866 in noor de lij ke rich ting. De brie -

ven wer den meest al ge sor teerd en voor zien van post stem pel aan boord

op zee, de dag na ver trek. Da tum stem pel  HMRFST A. HMBRG No. 1,

Type I, 10.6.1866. Postmees ter was Chris ti an Fre de rik Müller. De aan dui -

ding 16 is in clu sief het be drag dat moest wor den be taald aan de (post)

bode bij de be zor ging aan huis, in plaats van af ha len aan het post kan toor

Brief ver zon den van 
Ham burg naar
Dront heim
(Trondhjem). Aan -
dui ding Pr “Ha kon
Jarl” die bo ven aan
de voor zij de is te
vin den, is geen
post a le aan dui -
ding, maar een op -
mer king van de
af zen der. 
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Aang ete ken de brief ( NB in rood ) ge schre ven aan boord van het stoom schip “Nords -
tjer nen” op 14 april 1866, op reis No. 12 in noor de lij ke rich ting naar Tromsø. De brief
is over han digd aan de post mees ter Hans Se ve rin Øyen, en af ge stem peld met een ge -
da teer de hand stem pel HMRFST C. HMBRG 12.4.1866. nr. 3 type 1. Por to is  be taald in
con tan ten aan boord. De post mees ter Hans Se ve rin Øyen werkte op ‘Nords tjer nen het 
hele sei zoen met de da tum stem pel HMRFST C. HMBRG. Brief is ge frank eerd met 4 skil -
ling wa pen ty pe, uit gif te 27-12-1863.

Brief kaart  ver zon den noord waarts van Ber gen, via Bodø naar Hammerø. Afge stem -
peld aan boord van on be kend schip. Da tum stem pel NR. 3 Type SL. HAMMERFEST.
D.HAMBURG  5.V.1893. Dit stem pel werd ge bruikt tus sen 9.VI.1892 en 5.VII.1898. De
twee stre pen, aang ege ven op de voor zij de geeft aan dat hier voor het dru kwerk ta rief
werd ge bruikt. Ge frank eerd met 3 øre Nk 51 uit ge ge ven



Ne der land se Fi la te lis ten ve re ni ging ‘Skandinavië’

Voor zit ter 

ir. J.G. van der Laan

de la Sa blo nière ka de 3, 8261

 JN Kam pen. tel (038)3330703

 jgvdlaan@tis ca li.nl

Se cre ta ris

F.C.J.K. Her tel,

 Urkwal 74, 1324 HR Alme re Stad,

tel (036)5344650,

e-mail: f.her tel@kpnmail.nl

Pen ning mees ter

W.A.I.M. Jong en

Van Fre zin straat 14, 5961 SV Horst.

tel (077)3985360, 

wim.jong en@home.nl

ING bank re ke ning:

NL58INGB0000380962 t.n .v. NFV

Skan di na vië

Vei ling mees ter/PR-com mis sa ris

H.P. Burg man,

 Specht straat 70, 1021 VW Amster -

dam, tel (020)6329018,

henk.burg man@Gmail.com

Rond zend com mis sa ris

R.J. de Leeuw, J H van Hee kweg 42, 

1025 MC Amster dam, 0206340880,

r.j.de leeuw@het net.nl.

Hoof dre dac teur van Het Noor der -

licht

A.D.M. Steen bak kers, 

Laar straat 6A, 5664 BM,Gel drop,

tel (040)2852159, 

admsteen bak kers@ons bra bant -

net.nl.

Van de voor zit ter,

De tijd dat bin nen een ve re -

ni ging de hele zaak draai en -

de werd ge hou den door

voor zit ter, pen ning mees ter

en se cre ta ris, (waar bij de se -

cre ta ris de groot ste bulk aan

werk zaam he den ver richt te)

ligt ach ter ons.

Bij na nie mand is nog het hele 

jaar be schik baar, week in,

week uit. We roe pen al le -

maal, dat we geen tijd heb -

ben. Ver taald wil dit zeg gen

dat we an de re pri o ri tei ten

heb ben. Be zig he den die

voor rang heb ben bo ven het

be stu ren van een ve re ni ging. 

En daar is op zich zelf niets

mis mee. We gaan op va kan -

tie op on re gel ma ti ge tij den,

dra gen ons steen tje bij als

vrij wil li ger in onze woon om -

ge ving of als man tel zor ger in

onze di rec te na bij heid. Maar

dat geldt niet voor ie der een.

Wan neer een be roep wordt

ge daan op een bij dra ge aan

onze par ti ci pa tie maat schap -

pij, zijn het vaak de zelf den,

die op staan. Vaak de ge nen,

die al een druk be staan heb -

ben, als vrij wil li ger. Die hun

tijd zo we ten in te de len,, dat

er nog wel een taak bij kan.

Onze ve re ni ging kent ook die

men sen. Wan neer er een be -

roep op ze wordt ge daan, zijn 

ze be reid, om lang ere of kor -

te re tijd zich in te zet ten, voor 

onze ve re ni ging. We moe ten

als le den hen dank baar zijn.

We moe ten ons ook re a li se -

ren, dat de op bouw van ons

le den be stand er voor zorgt,

dat we niet op alle le den een

be roep kun nen doen. Maar

er zijn on der ons ook le den,

die zich een paar uur per

maand be schik baar zou den

kun nen stel len, om onze ve -

re ni ging voort te hel pen. 

En op die le den doe ik een

be roep.

Ger hard van der Laan, voor -

zit ter.
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Bij eenk om sten:
12 de cem ber 2015

5 maart 2016

4 juni 2016

24 sep tem ber 2016

17 de cem ber 2016

Re dac tie slot
Het Noor der licht:

5 ja nu a ri 2016  (206)

5 april 2016 (207)
5 juli 2016 (208)

11 ok to ber 2016 (209)

De bij eenk om sten wor -
den ge hou den in So ci ëteit 

AMICITIA, Prins Hen dri -
klaan 15, 3818 HK Amers -
foort en du ren van 10.00

uur tot 15.00 uur. 








