
Ton Steen bak kers

Nor ge ska ta lo gen 2014

Sinds 1929 heeft de Oslo Fi la te -
list klubb de Nor ge ska ta lo gen
uit ge ge ven. Dit wil zeg gen dat
dit num mer 66 is in de rij. Wie
de be schik king heeft over deze
ca ta lo gus, heeft alle in for ma tie
in han den die er be staat over
de di ver se uit ga ven van de
Noor se Post.
En be hal ve de no di ge in for ma -
tie over de Noor se post ze gels is 
er nog veel meer in te vinden.
Eer de re ca ta lo gi heb ben veel
waar de ring ge kre gen op de
gro te in ter na ti o na le post ze gel -
ten toon stel ling en.

Wat er te vin den is aan nieuw tjes en spe ci -
a le ar ti ke len:
- De post ze gels in kro nen-waar den met de
beel te nis van Kong Haak on VII  uit 1946.
Dit spe ci a le ar ti kel over de uit ga ve van de
kro nen-waar den van de  Kong Haak on VII
ze gels uit 1946 be schrijft de ge schie de nis
ach ter de uit ga ve met een over zicht van de
druk ken, de opla gen, en (heel uit ge breid) de 
va ri an ten. Omdat el ders in de ca ta lo gus de
ta rie ven zijn ver meld, kan een vou dig wor -
den ge zien, wel ke ge bruiks mo ge lijk he den
er wa ren. Het ar ti kel is rijk ge ïllustreerd
met on der an de re vele nieu we va ri an ten,
die niet eer der zijn ge ca ta lo gi seerd. Met be -
hulp van dit ar ti kel heeft u een prachtige
gelegenheid, een nieuwe verzameling op te
bouwen.
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- Schwei zer-stem pels 1930 - 1936
Van 1889 tot 1936 wer den door de Noor se
Post zo ge naam de Schwei zer stem pler uit ge -
ge ven. Zo ge noemd, om dat Zwit ser land als

eer ste met dit soort stem pel ging wer ken.
De stem pel wordt ge ken merkt door ver ti ka -
le streepjes bo ven en on der de dwars balk,
die mid den over de stem pel loopt en de da -
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 Brief ver zon den van Kir kenær i Solør naar Oir schot, Ne der land. Brief ge stem -
peld Kir kenær i Solør  * 17 1 38. Aang ete kend. Achter zij de aank omst stem pel
Oir schot (N.B.) 1938, 20.1 -6. Ta rief van 1.1.1927 tot 1.10.1946 was 30 øre. Aan -
te ken recht was even eens 30 øre. To taal 60 øre. Vol daan met 2 maal 15 øre (NK
190) en een toeslagze gel van 30 øre+10 øre (NK 196). Kir kenær i Solør heeft in
de lijst een waar de ring van 3 pun ten. (van lig, ge woon). Het stem pel is in ge -
bruik ge no men in 10/32 en ing ele verd op 04.05.1940. 
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Prent brief kaart, ver zon den van We mel dinge naar Ber gen, Noor we gen. Kaart ge stem peld We mel -
dinge *3*, 24.V.39 6-7V. Onvol doen de ge frank eerd met 2 maal 2½ cent. Straf port 10 cen ti mes, om -
ge re kend 12 øre. Vol daan met post hoorn ze gel van 12 øre. (NK 101). Ge stem peld BERGEN T 26 V
1939 T. TUR 1. Dit stem pel is ge bruikt van 1928 tot 1952. Het wordt ui ter aard niet ver meld in het
ar ti kel, om dat het een Ro mein se cij fer heeft als maand-aan dui ding. 

Een grap pig tus se nar ti kel ver haalt van een in het Noors ge noemd ‘Hammer-stempler’. Een 
werk tuig met een lange hand vat, met op het ein de van dat hand vat een stem pel blok. Het
ar ti kel ver telt, dat dit ap pa raat in 1902 wed uit ge pro beerd, maar ui tein de lijk af ge keurd,
om dat de stem pel kwa li teit niet goed ge noeg werd be von den. Het grap pi ge van dit ver haal 
is, dat ik eind ja ren zes tig van de vo ri ge eeuw va kan tie werk deed tij dens de kest va kan tie
en hele da gen kerst post heb staan af stem pe len met dit zelf de stem pe lap pa raat. Achter op
de ha mer steel zat een verd ik king, die er voor zorg de, dat de ha mer goed in je hand lag en
je in een lek ker rit me kon stem pe len. Achter af een be zig heid met een lange his to rie.



tum be vat. De cij fers kon den wor den ver -
vang en. In de vo ri ge uit ga ven van de
Nor ge ska ta lo gen werd de Schwei zer stem -
pler met de maand-aan dui ding met Ro -
mein se cij fers be han deld, die werd ge bruikt 
tus sen 1889 en 1930. In de li te ra tuur wordt
de stem pel aang eduid met SL: Schwei -
ser-stem pel met Latinske cijfers.

In deze uit ga ve wordt de Schwei zer stem -
pler  met Ara bi sche maan daan dui ding be -
han deld. In de li te ra tuur aang eduid met
SA.Deze werd uit ge ge ven in de pe ri o de
tussen 1930 en 1936.
Van af de cem ber 1929 wer den nieu we stem -
pels ge le verd met Ara bi sche cij fers en wer -
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Her TUR-stem pel, zo als ge bruikt op
de ge toon de prent brief kaart, met
maan daan dui ding met Ro mein se cij -
fer.

TUR-stem pel met maan daan dui ding
met Ara bi sche cij fers. Het werd ge -
bruikt tus sen 1902 en 1941. In de lijst 
bij het ar ti kel wordt het type 4 ge -
noemd. Het heeft 13 ver ti ka le stre pen 
in het bo ven ste deel van het stem pel.

Een an der tus se nar ti kel ver telt over de TUR-stem pel.
Aan vang au gus tus 1892 kreeg het post kan toor van Kris ti a nia 6 da tum stem pels ge le verd van een
bij zon der type. Aan de on der zij de van het stem pel was het woord ‘TUR’gegraveerd., met ruim te
om een ge tal te plaat sen. Het ge tal gaf aan in wel ke be stel ron de het post stuk was rond ge bracht.
Met tot 7 be stel ron des waren het druk ke da gen voor de post bo des. Ande re post kan to ren had den
maxi maal 4 be stel ron des, met uit zon de ring van Ber gen ( 6 be stel ron des) en Kris ti a nia en
Trondhjem (5).La ter dat jaar kreeg Ber gen ook derge lij ke stem pels toe ge stuurd en tot en met 1909
kre gen 7 an de re ste den zul ke stem pels met Ara bi sche cij fers in de maan daan dui ding. Rond
1904/1905 wer den ook TUR-stem pels met La tijn se cij fers en let ters in de maan daan dui ding ver zon -
den, maar der ge lij ke stem pels zijn ui ter aard niet op ge no men in dit over zicht. De ver schil len de ty -
pen stem pels kan wor den on der schei den met be hulp van het aan tal ver ti ka le streepjes in het
bo ven ste deel van het stem pel. De los se TUR-aan dui ding was vaak zoek of ver sle ten, dus de mees te
stem pels ko men voor met de ver schil len de com bi na ties van ty pen en TUR-num mers. Ove ri gens
wor den de TUR-stem pels met Ara bi sche cij fers wel ver meld in dit ar ti kel en wer den de TUR-stem -
pels met Ro mein se cij fers in het ar ti kel van 2013 niet op ge no men.



den stem pels die ter re pa ra tie wer den
ge stuurd ook voor zien van La tijn se cijfers. 

De ca ta lo gi se ring, waar bij de zel den heids -
graad wordt aang ege ven , om vat meer dan
900 stem pels. Ook wor den de eer ste dag van 
ge bruik ver meld en even tu e le
bijzonderheden.
De stem pels wor den on der ver deeld in twee 
hoofd groe pen: met een lange dwars balk en
met een kor te dwars balk. Tot no vem ber
1932 ston den er streepjes tus sen
dag-maand-jaar. En wa ren de cij fers ge -
woon lijk 3,5 mm hoog, 4,0 mm komt voor.
Van af oc to ber 1932 tot april 1936 ston den
er geen streepjes tus sen dag-maand-jaar en 
was de cij fer hoog te 4,0 mm. In fe bru a ri,
maart en juni zijn er klaar blij ke lijk eni ge
stem pels uit ge ge ven met bin dings streepjes. 
Waar schijn lijk zijn dit te rug ge stuur de
cijfers die werden hergebruikt. 
Een zeer goed bruik ba re ca ta lo gi se ring.

En wat is er nog meer te vin den in deze ca -
ta ol gus?
Een vol le di ge ca ta lo gi se ring van alle ge wo -
ne post ze gel uit ga ven met de be lang rijk ste
on der ty pen en va ri an ten. Uit voe ri ge be -
schrij ving van de mo tie ven en in for ma tie
over ie de re uit ga ve. Afbeel ding en van alle
Noor se ze gels (in kleur) en alle eerste
dag-stempels.
Ook te vin den zijn de tje nes te mer ker, por -
to mer ker, re tur mer ker, au to mat mer ker. Bo -
ven dien ook nog an de re uit ga ven van de
Post. Wat ik wel mis, zijn de voor ge fran-
keer de ge ïllustreerde prent brief kaar ten,
met hun eerste dagstempels.
De las ti ge, maar be roem de post hoorn ze gels 
kun nen wor den ge a na ly seerd met be hulp
van een ar ti kel in de ca ta lo gus. De Noor se

post hoorn ze gels zijn een ge liefd ver za mel -
ge bied. Dit ar ti kel helpt je, op een re de lijk
een vou di ge ma nier, het cor rec te ca ta lo gus -
num mer te vin den van de post hoorn ze gel
waar mee je in je han den zit. Ook het hoofd -
stuk dat je helpt om de juis te plaat en gra -
ve rings ty pe van een 20 mm-post hoorn ze gel 
te vinden, staat dit jaar weer in deze
uitgave.

Er zijn lijs ten te vin den van com ple te jaar -
gang en van res pec tie ve lijk post fris se en ge -
stem pel de post ze gels, als me de van
eer ste dag brie ven vanaf 1945.
Be schrij ving van mo der ne pa pier ty pen,
verd ui de lijkt met af beel ding en van pa pier -
ty pen in UV-licht. Mo der ne tan dings va ri an -
ten en typeverschillen.
De ca ta lo gus is ge lar deerd met klei ne ar ti -
ke len over di ver se on der wer pen, die in zicht  
ge ven in de di ver se soor ten ze gels. Som mi -
ge over zich ten die in vor ige uit ga ven ver-
dwe nen door plaats ge brek zijn weer terug. 
Een uit ge brei de in lei ding, ook in het
Engels, die het ge buik van de ca ta lo gus ver -
een vou digt. En een Noors-Duit se woor den -
lijst.
Bij ge werk te prijs no te ring en die de hui di ge
markt prij zen weer ge ven.

Nor ge ska ta lo gen™ 2014. - 480 pagina’s vol
in for ma tie over alle Noor se post ze gel uit ga -
ven met 10.000 ver schil len de prijzen.

Prijs is kr. 375,- port ovrij bij le ve ring in
Noor we gen. Bij le ve ring bui ten Noor we gen
komt er kr 75,- per ca ta lo gus bij. 
ISBN 978-82-997618-8-8.
 Mis schien kan Henk Burg man nog een
exem plaar voor u ver zor gen.
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