
Ton Steen bak ker

Det lil le bi bli o thek bind 1

Onder deze ti tel is het eer ste deel ver sche nen
van een nieu we se rie boe ken die wordt uit ge -
ge ven door het Norsk Fi la te list for bund in sa -
men wer king met Skan fil. Laatst ge noem de
Noor se fir ma be zit een van de groot ste vei -
ling hui zen in Scan di na vië en houdt zich ook
be zig met de ver koop van post ze gels en fi la te -
lis ti sche ar ti ke len.

Het Norsk Fi la te lis tisk Tidsskrift heeft een
opla ge van ong eveer 5500 exem pla ren, een
frac tie van de bij na 35000 exem pla ren van
ons Ne der land se tijd schrift ‘Fi la te lie’. Je zou
ver wach ten dat er in Noor we gen geen gro te
markt be staat voor fi la te lis ti sche li te ra tuur.
Maar het Norsk Fi la te lis ten for bund heeft een

lange tra di tie met be trek king tot het uit ge ven 
van fi la te lis ti sche li te ra tuur. Ge du ren de vele
ja ren houdt het zich al be zig met de uit ga ve
van hand boe ken die han de len over de ver -
schil len de post ze gel uit ga ven. La ter kwa men
hier de ‘al ter na tie ve hand boe ken’ bij, die han -
de len over ver schil len de post his to ri sche on -
der wer pen. Dan zijn er nog de Fi la te lis tisk
Årboker, die ie der jaar uit ko men en stof en ar -
ti ke len be vat ten van de di ver se club tijd schrif -
ten en ten toon stel lings ca ta lo gi. 
‘Det lil le bi bli o tek’ is be doeld als sup ple ment
op de bo veng enoem de fi la te lis ti sche li te ra -
tuur en be han delt en ca ta lo gi seert ver za mel -
ge bie den die in prin ci pe te klein zijn om een
ei gen boe kuit ga ve te recht vaar di gen. Ze
wordt ge ken merkt door een breed sca la aan
on der wer pen en een lage aan schaf prijs, in de
hoop dat zo veel mo ge lijk fi la te lis ten de se rie
aan schaf fen. Men hoopt dat op die ma nier de
ver za mel vreug de toe neemt, om dat zo de ken -
nis toe neemt over zijn of haar ver za mel ge -
bied en men in de ga ten krijgt dat er veel
ver schil len de ver za mel ge bie den zijn. Ove ri -
gens wor den enk el Noor se of aan 
Er ko men za ken aan de orde waar van som mi -
gen zeg gen dat ze niet het ver za me len waard
zijn, of waar van som mi gen me nen dat het
geen fi la te lie is.
Ook de cul tuur his to ri sche kant wordt niet
ver ge ten. Wat van daag ge beurt, is mor gen
his to rie. Dat be te kent, dat ge schre ven zal
wor den over ‘mo der ne’ za ken die nog niet
vol le dig uit ge zocht zijn. Op deze ma nier
wordt de le zer uit ge daagd om ook zijn bij dra -
ge te le ve ren,

De eind re dac tie van de nieu we se rie is in han -
den van Peer-Christian Ånensen. Hij is ve rant -
woor de lijk voor di ver se fi la te lis ti sche
pu bli ca ties, die de laat ste ja ren het licht heb -
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ben ge zien. Be hal ve de eind re dac tie is hij ook
ve rant woor de lijk voor di ver se ar ti ke len in het 
boek.

De mees te ar ti ke len heb ben een zelf de op zet.
Eerst wordt een uit een zet ting ge ge ven over
de ob jec ten die men kan ver -
za me len en ver vol gens wor -
den ze ge ca ta lo gi seerd. De
uit een zet ting en zijn zeer ver -
hel de rend.

Odd Arve Kvin ne sland schrijft
over sta tief da tum stem pels in
staal met mo tief. 
Op veel toe ris ti sche plaat sen 
wor den mo tief stem pels ge -
bruikt, zo wel met als zon der da tum. Sinds
1981 heb ben veel post kan to ren en toe ris ti -
sche plaat sen een sta tief da tum stem pel in
staal met een mo tief. Hoe vindt u het om een
fi la te lis tisch sou ve nir mee te ne men van uw
va kan tie reis?
Om een mooie af druk te krij gen wordt niet uit 
de hand ge stem peld, maar zit de in staal ge -
gra veer de stem pel be ves tigd in een kan tel -
mecha nis me. De da tum is aan te pas sen.
Er volgt een al fa be ti sche, ge ïllus treerde lijst
van ong eveer 210 stem pels.

Een rond gang door mijn ver za me ling leert,
dat de aang ege ven data niet al tijd klop pen.
Maar daar voor was ge waar schuwd! Er moet
aang evuld wor den. 

Finn Lei lang schrijft over ze gels die wer den
ge plakt in het spaar bank boek je bij in leg.
Ve len heb ben een fij ne her in ne ring aan het
rode bank boek je van de post spaar bank en
zijn ge fas ci neerd door de mooi e’ post ze gels
met waar de aan dui ding tot wel 15000 kro nen.
Wat zou je er van vin den om een nieuw ver za -
mel ge bied te be gin nen? Een on der werp wat
in 2003 de no di ge aan dacht kreeg in het
Norsk Fi la te lis tisk Tidsskrift. De uit ge ge ven
ze gels zijn nu ge ca ta lo gi seerd.

Peer-Christian Anen sen schrijft over Innle vert
et ter post avgang. 
Een stem pel wat in for meert over het te laat
in le ve ren van brie ven. De kwa li teits ga ran tie,
dit wil zeg gen, de be lof te van de Noor se post

dat min stens 85 %
van de A-post de vol -
gen de dag wordt be -
zorgd, heeft een
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Cor rec te frank ering van een post kaart (B-post) van af de
Noor se ‘M/S Co lor Vi king’ naar Ne der land. Dit stem pel is
ge bruikt op de eer ste dag van uit gif te en werd ge bruikt tot 
en met 7 no vem ber 1997. Vol gens de lijst van Odd Arve
Kvin ne sland.

Niet al leen in de ja ren ne gen tig van de vo ri ge eeuw maak -
te de post zich zor gen over haar goe de naam. En niet al -
leen in Noor we gen. Meer dan 130 jaar eer der ge bruik te de
Ne der land se Post ook een stem pel om mo ge lij ke ver tra ging 
te ver kla ren.. ‘Na post tijd’staat twee maal op deze om slag
van Har ling en naar Chris ti a nia. De brief is ge stem peld op
14 maart 1861 in Har ling en en draagt trans it stem pels van 
Ham burg en Svi nes und van respectie ve lijk 17 maart, 17
maart en 22 maart 1861.



nieuw ver za mel ge bied ge scha pen. De stem pel 
van de post waar mee wordt ge ïnfor meerd dat 
de zen ding te laat is ing ele verd om te kun nen 
vol doen aan de ge ge ven ga ran tie. Een op som -
ming van vijf blad zij den stem pels, ver za meld
in chro no lo gi sche volg or de per post ge bied.
De eer ste stem pels ver sche nen in 1990.

Peer-Christian Anen sen schrijft over sig ne -
rings kort.
Voor veel ten toon stel ling -
en en an de re fi la te lis ti -
sche bij eenk om sten zijn
spe ci a le kaar ten ver vaar -
digd waar op een af beel -
ding stond van een re cent 
uit ge ge ven post ze gel. De
be zoe kers kon den deze
post ze gel er bij plak ken.
Ver vol gens lie ten zij deze
kaar ten stem pe len met de 
bij zon de re stem pel van
de bij eenk omst De kun -
ste naar die de be tref fen de 
ze gel had ont wor pen was 
aan we zig en voor zag de
kaart van een hand te ke -
ning. Op deze ma nier kre -
gen be zoe kers een
po pu lair sou ve nir van de
bij eenk omst.
De eer ste kaart werd uit -
ge ge ven in 1978 ter ge le gen heid van Nidarø
78. Een lijst maakt dui de lijk dat de laat ste
kaart is uit ge ge ven in 1979 ter ge le gen heid
van Nor wex 97. Er zijn 30 kaar ten ver sche -
nen.

Egill Even sen schrijft over Kort Sagt- gra tis re -
cla me post kort.
Kort sagt zijn gra tis prent brief kaar ten die,
even als in Ne der land, te vin den zijn in rek jes
die aan de muur hang en in café’s, res tau -
rants, bi os co pen en an de re uit gaans ge le gen -
he den in Noor we gen. In Noor we gen zijn
tus sen 1993 en 2004 meer dan 3100 ver schil -

len de kaar ten uit ge deeld. Egill heeft een lijst
sa meng esteld van alle kaar ten die in die pe ri -
o de zijn uit ge ge ven. Hij be perkt zich tot de
Kort-sagt-postkort die de Noor se Post als ad -
ver teer der heb ben of die het logo van de
Noor se Post heb ben. Er wordt mid dels de
kaar ten bij voor beeld in de cem ber 2003 re cla -
me ge maakt voor de voor ge frank eer de en ve -
lop pen. Een ver ras send ver za mel ge bied. 

Peer-Christian Anen sen schrijft over “Por to å
be ta le”- por to stem pels en re gels met be trek -
king tot het be han de len van ong efrank eer de
en on vol doen de ge frank eer de zen ding en.
‘Por to å be ta le’- tot er ger nis van de ge a dres -
seer de van een brief- en tot vreug de van de
post ze gel ver za me laar die de om slag la ter in
zijn be zit krijgt. De mees te ver za me laars zul -
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Kaart ver stuurd van We mel ding en 24 V 1939 naar Ber gen, 
Noorwegen. Port be last met 10 cen ti mes (in blauw). Omge -
re kend naar 12 øre (in blauw). Post ze gel van 12 øre ge -
stem peld Ber gen tur 1 T 16 V 1939. De wij ze van
be re ke nen wordt in het ar ti kel uit eeng ezet.



len een por to brief her ken nen, maar slechts
wei ni ge dur ven deze te gaan ver za me len.
Klaar blij ke lijk op grond van een on be grij pe lij -
ke vrees. Ze denk en dat het te ge com pli ceerd
en te moei lijk is. Dit ar ti kel moge dui de lijk
ma ken dat deze vrees ong egrond is. De schrij -
ver hoopt dat vele ver za me laars oog krij gen
voor dit in te res san te ver za mel ge bied. Een in -
te res sant ar ti kel dat ge volgd wordt door een
uit put ten de lijst van mo ge lij ke stem pels. 

Arvid Løhre schrijft over Blank ett 73- post ver -
kets tje nes te kort.
De Noor se post heeft in de loop van de tijd
een on tel baar aan tal ver schil len de for mu lie ren 
ge bruikt, aang epast aan de ver schil len de doe -
len. For mu lier 73- de dienst brief kaart- werd
be nut voor cor res pon den tie tus sen de in ter ne
dien sten van de Noor se post en voor cor res -
pon den tie met ex ter ne klan ten. Dit is een van
de for mu lie ren die men het vaakst te genk omt.

Zo wel de ver za me laar van een streek als de
heem kun dig ge ïnte resseerde kan hier veel in -
for ma tie uit ha len. Door Arvid wor den 15 ty -
pes met hun on der ver de ling op een rij tje
ge zet. 

Peer-Christian Anen sen schrijft over
CPR-postkort- De nieu we post waar de stuk ken
van de Noor se post!

‘Met CPR post kaar ten kun je een ech te voor -
ge frank eer de ge ïllus treerde brief kaart di rect
via je com pu ter ver zen den’ en ‘Zend een
brief kaart via je mo biel tje naar een brie ven -
bus’  heet het in de re cla me voor de nieuw ste
dienst van de Noor se post die werd ge lan -
ceerd in juni 2003. De nieu we dienst laat zien
hoe men nieu we tech no lo gie kan ge brui ken
om de oude tra di tie te be wa ren van het ver -
zen den van prent brief kaar ten aan el kaar. 
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Tje nes te-kort type 2b, maart 1904. Kaart ge stem peld
Trondhjem 16.5.08. Op de ach ter zij de schrijft een
ambte naar van het post kan toor in Trondhjem dat een
brief, ver stuurd uit Kris ti a nia op 14 mei 1908 en ge a -
dres seerd aan Ema nu el S. Pet ter sen Trondhjem, niet
be zorgd kan wor den zon der verd ere adres se ring. Ge -
vraagd wordt of de af zen der, Rein hold Wie se, meer in -
for ma tie kan ge ven en in dien dit mo ge lijk is, of hij dit
wil doen. De ach ter zij de is ge deel te lijk ge drukt en de
be ambte hoef de slechts een en an der in te vul len. De
druk da tum van de ach ter zij de is mei 1907 en de opla -
ge 2000 stuks.

(af beel ding van ge ïllus treerde brief kaart met num -
mer12785. Deze kaart is bin nen Noor we gen ver stuurd
en heeft dan ook een an der ze gel beeld dan de kaar ten
naar het bui ten land. Alle brief kaar ten ver za me len is
on mo ge lijk, want er zijn tal rij ke af beel ding en. Vol gens 
Peer-Christian hoeft aan de vraag of het wel post -
waar de stuk ken zijn, geen aan dacht be steed te wor den: 
dat zijn het.)



In fi la te lie 200404 heb ik er over ver teld.
Kaar ten die te be stel len zijn via de web-side
van de Noor se post. Te be ta len met uw cre dit -
card. Tot nu toe zijn aan de adres zij de twee
‘port be talt’- af beel ding en (‘ze gel beel den’)be -
kend. 
Bjørn Haf sten en Bjørn Schøyen schrij ven over 
Kort va re-handlernes Ombring el ses kon tor.
Fe li ci ta tie- en wen ste le gram men wa ren be -
lang rij ke ar ti ke len in het as sor ti ment van de
kan toor boek han dels. Als be ta ling voor het
rond breng en in Kris ti a nia (Oslo) van der ge lij -
ke te le gram men ver kocht de ve re ni ging van
kan toor boek han dels spe ci a le frank eer ze gels
die op de te le gra men ve lop pen wer den ge -
plakt. Ik heb noch de te le gram men, noch de
ze gels ooit ge zien. Een van de (boek-)han de la -
ren was Osvald Gub be rud en Bjørn Haf sten en 
Bjørn Schøyen schrij ven over deze man het ar -
ti kel ‘Osvald Gub be ruds Ombring el ses kon tor’.

Arvid Løhre ten slot te schrijft over Post i Bu -
tikk.
Na di ver se ja ren waar in een groot aan tal
post kan to ren werd op ge he ven, open de op 1
maart 2001 de eer ste “post i Bu tikk’ haar deu -

ren. In de cem ber 2003 werd Post i Bu tikk
num mer 1175 ge o pend. Het con cept van Post
i Bu tikk is een be lang rij ke scha kel in het to ta -
le ser vi ce-aanbod van de Noor se Post. Post ze -
gel ver za me laars en ge ïnte resseerden in lo ka le 
ge schie de nis wordt aang era den op merk zaam
te zijn met be trek king tot deze nieu we plaat -
sen voor post af wik ke ling en in for ma tie te ver -
za me len over deze plaat sen op de zelf de
ma nier als zij vroe ger in for ma tie ver za mel den 
over post kan to ren en hulp post kan to ren in
hun om ge ving. In 2001 werd be kend ge maakt
dat er af spra ken wa ren ge maakt met ben zi ne -

maat schap pij Shell en la ter met de groot wink -
el be drij ven Coop en Hak ong rup pen om post a -
le za ken te la ten af wik ke len op hun
ver koop pun ten. Deze ver koop pun ten kun nen
een aan tal post a le han de ling en ver rich ten,
maar heb ben geen post stem pels in de vorm,
zo als we ze ken nen. Er wordt ge bruik ge -
maakt van een recht hoe kig stem pel, waar in
een num mer staat. Het num mer be staat uit 6
cij fers en het loopt op van af 121101. . Dit
num mer hoort bij het ver koop punt Er is
plaats om links in de recht hoe ker een da tum
met pen in te schrij ven. 
Het ar ti kel wordt be slo ten met een lijst van
alle ‘Post i Bu tikk’-verkooppunten. De ver -
koop pun ten staan per re gio ge rang schikt en
per da tum van ope ning. Een in te res sant ar ti -
kel over een leuk nieuw ver za mel ge bied.

Ik heb het boek in een adem uit ge le zen, ter -
wijl het daar voor ei gen lijk niet is be doeld. Het 
is een na slag werk vol klei ne ca ta lo gi met een
schat aan in for ma tie over ver za mel ge bie den
die we wel ken nen, maar waar we nooit iets
kon den vin den. Een aan ra der voor ie der een
die zich be zig houdt met Noor se brie ven, in
wel ke vorm dan ook.
ISBN 82-92531-020-5. In het Noors. Prijs:
Noor se kro nen 100. Omvang 100 blad zij den.
Te koop bij Skan fil. www.skan fil.no. Por to
ver moe de lijk 100 Noor se kro nen.
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