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Nor ge ska ta lo gen 2012

Niet min der dan 892 gram, 480 blad zij den.
Zie daar de 64ste uit ga ve van de Nor ge ska -
ta lo gen. Uit ge ge ven door de Oslo Fi la te list -
klubb, die op 11 de cem ber 2011 haar 125ste 
ver jaar dag viert.
Bei de hier bo ven ver mel de ge ge vens zijn re -
den om te fe li ci te ren. Zo wel de ve re ni ging
als de uit ga ven zij zo lang za mer hand een
in sti tuut geworden.
Waar ik ie der jaar op nieuw weer naar uit -

kijk, zijn de spe ci a le ar ti ke len, die te vin den 
zijn in de uit ga ven. 
Dit jaar een ar ti kel over de uit ga ve van een
se rie van 11 ze gels, die werd uit ge geven
naar aan lei ding van het 300-ja rig ju bi leum
van de Noord se post in 1947.

De se rie werd uit ge ge ven in april 1947 en
werd tot ver in 1948 ij ve rig ge bruikt. Van -
we ge het gro te for maat van de ze gels en de 
gro te opla ge, bie den de ze gels vele mo ge -
lijk he den voor de ij ve ri ge ver za me laar.
Voor de ge ne die op zoek is naar di ver se
stem pels en voor de ge ne die op zoek is
naar plaat fou ten. Waar de ca ta lo gus een
zes tal plaat fou ten ver meldt, wor den er in
het ar ti kel meer dan 100 plaat fou ten ver -
meld. Een lust voor de verzamelaar van dit
fenomeen.
Het pos taal ge bruik van de 11 post ze gels
kan ook een fraaie ver za me ling ople ve ren.
Alle mo ge lij ke va ri a ties in ge wicht, be stem -
ming, ex tra za ken, zo als aan te ke nen, ge -
bruik bij ver zen ding van dru kwerk of als

brief kaart ko -
men aan de
orde. Nog -
maals ge -
zegd: een
in te res san te
ver za me ling
is hier
mogelijk.
Ook hier
weer een ar ti -
kel met wel is -

waar geen eeu wig heids waar de, maar ze ker
waard om be waard te wor den en me nig -
maal ge raad pleegd.

Nieuw in deze ca ta lo gus is de bij ge werk te
lijst van com ple te jaar gang en ze gels; post -
fris, ge bruikt en op FDC. Argu men ta tie bij
deze lijst is, dat ze gels steeds va ker per
jaar gang wis se len van eigenaar.
Ook het over zicht van druk da ta van de di -
ver se lang lo pen de en ge lo pen ze gels is
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weer bij ge werkt, zo als u van het co mité
kunt verwachten.
De ca ta lo gus be vat de ze gels tot en met 2
sep tem ber 2011 met af beel ding en.
De por to ta bel len zijn ook bij ge werkt zo dat
een post his to ri sche ver za me ling be gin nen
tot de mo ge lijk he den be hoort, op ba sis van
deze uit ga ve, zon der dat u een an de re uit -
ga ve nodig heeft.
Een an der ver za mel ge bied dat je kunt op -
star ten met be hulp van de ca ta lo gus is de
20 mi li me ter uit ga ve van de post hoorn. Met
be hulp van het ar ti kel, dat 14 pa gi na's be -
slaat, is het mo ge lijk pla ten en gra ve rings -
ty pen uit te zoe ken. Een ge lief de be zig heid
van No ren, die dit ze gel, dat werd uit ge ge -
ven tus sen 1886 en 1893, mas sal als stu die -
ob ject heb ben uit ge ko zen. 
Een aan tal over zich ten is verd we nen, waar -
on der de lijst met brie ven naar di ver se lan -
den, van uit Noor we gen
ver zon den in de pe ri o de 
1855 tot 1909.
Maar dat heeft te ma -
ken met het feit dat dat -
ge ne is ge beurd, wat ik
al ja ren roep: er is een
'Nor ge ska ta lo gen Pos tal' 
ver sche nen, met een
ver za me ling ar ti ke len
die de laat ste ja ren zijn
ver sche nen in de di ver -
se uit ga ven van de Nor -
ge ska ta lo gen. Ove ri gens 
staat in deze uit ga ve
een over zicht van de di -
ver se spe ci a le ar ti ke len,
die sinds 1998 zijn ver -
sche nen. Ik kom hier in
een vol gen de uit ga ve
van het Noorderlicht op
terug.
De prij zen zijn, zo als de
laat ste ja ren ge brui ke -

lijk, sta biel, zon der gro te uit schie ters.
Opval lend is wel, dat post ze gels die goed
ge stem peld zijn in klei ne re plaat sen, na
2003 hele goed prij zen opbrengen.
Rest mij nog te ver mel den, dat ik geen fou -
ten kan ont dek ken, dus alle lof voor het ca -
ta lo gus-co mité, be staan de uit
Peer-Chris ti an Ånensen ( ook de au teur van
het spe ci a le ar ti kel en eind re dac teur van
het Norsk Fi la te lis tisk Tidsskrift), Kjell Åge
Jo han sen en Erik Olafsen.

Uit ge ge ven door Oslo Fi la te list klubb, Fry -
den lund ga ta 14, NO-0169 Oslo, Nor way.
Oslo.fi la te li ist klubb@c2i.net. Wink el prijs
375 NKR. ISBN 978-82-997618-4-0. ISSN
1892-1051. Henk Burg man le vert voor euro
45. Maar ik heb zijn be stel ling al mee ge -
bracht uit Noor we gen. Dus even in for me -
ren.
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