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Nor ge ska ta lo gen 2010

Sinds 1936 heeft de Oslo Fi la te list klubb de
Nor ge ska ta lo gen uit ge ge ven. Een ca ta lo gus 
waar over u moet be schik ken, wan neer u de 
post ze gels en/of an de re post a le uit ga ven
van Noorwegen verzamelt.
De ca ta lo gus dijt ie der jaar verd er uit. Na -
dat twee jaar ge le den het for maat was ver -
groot, is het af ge lo pen jaar het aan tal
pagina’s weer toe ge no men van 433 in de
edi tie van 2009 tot 468 in de nieu we 2010
edi tie. Vol doen de blad zij den om u te in for -
me ren, naast post ze gels, over on der an de re 
stem pels, brie ven en post ze gel boek jes. En
na tuur lijk zo als ie der jaar ook nu weer spe -
ci a le ar ti ke len over di ver se on der wer pen,
die di rect be trek king heb ben op het ver za -
me len van Noorse postzegels en de Noorse
filatelie.

Te recht won de ca ta lo gus di ver se gou den
me dail les op in ter na ti o na le ten toon stel lin-
gen.
De vol gen de bij zon de re ar ti ke len ko men in
deze 2010 uit ga ve aan de orde:
- De Post hoorn ze gels en de leeu wen ze gels
in diep druk van 1937
In 1937 be gon
men met het
druk ken van
post ze gels bij
de fir ma Emil
Moes tue in
diep druk. Het
ar ti kel be han -
delt uit voe rig
de ver schil len -
de druk ken,
pa pier soor ten
en gom va ri a -
ties, als me de
de di ver se va ri an ten. De schrij ver
Peer-Chris ti an Ånensen geeft u de ge le gen -
heid, om een nieuw verzamelgebied te
starten.
- Mo tief re gis ter van de Noor se post ze gels.
Met meer dan 1700 ver schil len de post ze gel -
uit ga ven, is het niet al tijd een vou dig een
post ze gel te vin den van een be paal de per -
soon, plaats of mo tief. Deze lijst van mo tie -
ven kan een nut tig hulp mid del zijn, om een 
post ze gel uit ga ve te vin den met een be -
paald mo tief. Een pri ma ini ti a tief van
Tryggve Johansen.
- Val se stem pels op Noor se post ze gels
1938-1945
Omdat Noor se post ze gels tij dens de Twee -
de we reld oor log ong el dig wer den ver klaard 
door de Duit se be zet ter, en Noor se post ze -
gels met ‘Germaanse motieven’ door de
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NK 197: Post hoorn. Diep druk. 1937.



Noor se be vol -
king nau we lijks
wer den ge bruikt, 
zijn juist ge stem -
pel de ze gels uit
deze pe ri o de al
vele ja ren op de
markt met val se
stem pels. Een al
lang er be staand
hoofd stuk in
deze ca ta lo gus is 
uit ge breid met
goe de il lu stra ties 
en be schrij vin-
gen hoe men
stem pel ver val -
sing en kan ont -
mas ke ren,

ge maakt met behulp van
kopieermachine/laserprinter.
- Brie ven re gis ter 1855 - 1909
Het brie ven re gis ter werd het laatst ge pu bli -
ceerd in de Nor ge ska ta lo gen 2003. Dit brie -
ven re gis ter toont alle be ken de brie ven die
op de markt zijn met post ze gels tus sen NK1 
en NK95. De brie ven heb ben ge lo pen tus sen 
1855 en 1909. Sinds 2003 is de lijst uit ge -
breid en zijn de prij zen aang epast. Het re -
gis ter be slaat Noor we gen, Scan di na vië, de
rest van Eu ro pa, waar on der ui ter aard Ne -
der land, en de rest van de we reld. Wan neer 
u dus een brief hebt uit de pe ri o de tus sen
1855 en 1909, kunt u hier zien, of uw brief
ge re gis treerd is, en wat van uw brief de ge -
mid del de ver koop waar de of op brengst is op 
een vei ling. Heeft u een brief, die mo ge lijk
niet ge re gis treerd is, dan vraagt de
cataloguscommissie u, dit te melden.
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NK 327. Door de Duit se be zet ting
uit ge ge ven op 1 de cem ber 1944.
Op 15 mei 1945 ong el dig ver -
klaard. Daar na vaak voor zien
van hoe kstem pel. Van af 1 sep tem -
ber 1981 werd het ze gel weer gel -
dig, tot ver ba zing van veel
fi la te lis ten. Alleen ze gels ge stem -
peld voor 15 mei 1945 wor den als
echt ge stem peld be schouwd.

Brief kaart NK41 II, uit ge ge ven op 2 mei 1892. Bij frank ering van 5 øre NK52. Ge stem peld op 5-9-1893 in Kris ti a nia. Ver zon -
den naar Amster dam. Aank omst stem pel Amster dam 7 SEP 93  9-10N. Een brief kaart met bij frank ering, ver zon den in 1893
naar Ne der land, staat niet in het over zicht.



Toen ik door mijn ver za me ling brie ven
Noor we gen-Ne der land bla der de, kwam ik
een twee tal brie ven te gen, die niet ge re gis -
treerd staan in het des be tref fen de jaar. Ze
die nen als il lu stra tie bij deze be spre king.
Omdat de lijst uit ge breid is tot NK95, zal de 
lijst ong etwij feld langer worden.
- Sleu tel om uw post hoorn ze gels te de ter -
mi ne ren
Het ver za me len van Noor se post hoorn ze -
gels is een ge liefd ver za mel ge bied. Dit ar ti -
kel helpt je op een een vou di ge wij ze met
het vin den van het cor rec te ca ta lo gus num -
mer van de post hoorn ze gel, waar je mee in
je han den zit. Een be schrij ving, hoe je het
juis te plaat- en gra ve ring ty pe be paalt van
de 20-mm uit ga -
ve, maakt dit
jaar ook deel uit
van het
hoofdstuk.

En na tuur lijk
zijn alle Noor se
ze gels af ge beeld, 
als me de de eer -
ste dag stem pels.

Alle mo der ne pa pier soor ten wor den be han -
deld en er zijn il lu stra ties te vin den van de
pa pier soor ten on der UV-licht.
De prijs is Nkr. 375 port ovrij bij le ve ring in
Noor we gen. Bij le ve ring bui ten Noor we gen
komt daar Nkr 75 bij.
IBAN: NO41 0532 27 39860. BIC/SWIFT:
DNBANOKKXXX t.n.v. Oslo Fi la te list klubb,
Oslo, Noor we gen. Ver geet niet bij de me de -
de ling en uw juis te naam en adres te ver -
mel den.
Henk Burg man is u ong etwij feld ook be -
hulp zaam, wan neer u via hem be stelt.
ISBN 978-82-997618-2-6
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Brief ver stuurd op 28
no vem ber 1878 van
Skien naar Amster -
dam. Aank omst stem -
pel Amster dam 3 DEC
78 9-10V. Ge frank eerd
met een paar tje van
van 2 maal 10 øre
(NK25). Slechts één
brief uit 1878 is ge re -
gis treerd.


