
Ton Steen bak kers

Nor ge ska ta lo gen pos tal

Bij ie de re be spre king van de Nor ge ska ta lo -
gen heb ik het ver zucht: waar om niet spe ci -
a le ar ti ke len ge bun deld? Waar om een hele
rij van Nor ge ska ta lo gen aan schaf fen en be -
wa ren, al leen voor de spe ci a le ar ti ke len? En 
ein de lijk is hij daar: een bun de ling van spe -
ci a le ar ti ke len, ver sche nen in eer de re Nor -
ge ska ta lo gen, aang evuld met ar ti ke len, die

eer der zijn ver sche nen in
‘Det lil le bibliotek’. Dit
laat ste is een drie tal boek-
werk jes, boor de vol over -
zich ten van post a le we -
tens waar dig he den,
ver sche nen tus sen 2004 en 
2007.
En in dit ju bi leum jaar,
waar in de Oslo Fi la te list -
klubb -uit ge ver van de
Nor ge ska ta lo gen-  125 jaar 
be staat, heb ben twee le -
den van de re dac tie,
Peer-Chris ti an Anen sen en
Bjorn Mug ge rud,  zich be -
zig ge hou den met de uit -
ga ve. En ze zijn vol le dig
ge slaagd in hun op zet, een 
be lang rijk na slag werk uit -
ge ven. En de prijs voor dit
lexi con is slechts 325 Noor -
se kro nen, een minimaal
bedrag voor het gebodene.
Nor ge ska ta lo gen Pos tal  is
een boek dat je ge woon
moet heb ben. Hier krijg je
een  ver za me ling van een
aan tal spe ci a le ar ti ke len
dat is ge pu bli ceerd in eer -
de re edi ties van de Nor -
geska ta lo gen. Alle
ar ti ke len zijn ge ac tu a li -

seerd en her zien, ver ge le ken met de
originele versie. 
Bo ven dien zijn ver schil len de ar ti ke len die
eer der ge staan heb ben in de se rie van ‘Det
lil le bibliotek’ (deel  1, 2 en 3) niet al leen
bij ge werkt, maar zijn de il lu stra ties nu in
kleur.
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Een kort over zicht van de in houd van de
Nor ge ska ta lo gen Pos tal  zal u er van over -
tui gen dat dit een ‘must’ is.
-Post stem pels 1845-1855. Ge ac tu a li seer de
ver sie uit NK 2011. Nieu we lay-out die be ter 
is en meer over zich te lijk.
-Een rings-stem pels op de ze gels num mers
1, 4, 8, 14 en rode ze gels (De laat ste term
wordt ge bruikt voor lang lo pen de ge bruiks -
waar den voor enk el vou di ge brie ven) van de 
uit ga ven van 1872/ 1893. Her zie ne ver sie
van de NK2008. Er is een nieu we zeld zaam -
heids aan dui ding ge bruikt op een schaal van 
1 tot 10. De oude schaal was van a til RR.
Een nieu we re ver se-re gis ter (de na men
staan hier in van ach ter naar vo ren, al fa be -
tisch) ver ge mak ke lijkt de iden ti fi ca tie  van

slechts gedeeltelijk zichtbare
stempelafdrukken. 
-3-rings num mer stem pels op skil ling-ze -
gels. Ge ac tu a li seer de ver sie van NK2008.
Nieuw is dat de af druk ken op 10 øre
‘bijgegraveerde’ post hoorn (NK25 + NK36)
zijn op ge no men. Bo ven dien is de nieu we
zeld zaam heid schaal van 1 tot 10 ook hier
ingevoerd.
-Twee ring-stem pels 1880-1931. Bij ge werk te 
ver sie van het ar ti kel in NK2011. Ge de tail -
leer de ge schie de nis van de stem pel,  ge -
volgd door ge de tail leer de lijs ten van
ge re gis treer de eer ste en laat ste ge bruik da -
ta  en zeld zaam heid (Schaal 1-10) voor de
vol gen de ty pen: TL, TH, llH, en llL. Ook hier
een re ver se-re gis ter voor alle vier de stem -
pel ty pen. In een vo ri ge uit ga ve van Het
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-Post stem pels 1845-1855. Brief ver zon den van Fre de riks stad naar Woud send, een plaats bij Sneek. Stem pels FREDERIKSSTAD 
17 7 1857. Zo ge naamd vlin der stem pel (But ter fly can cel la ti on) HAMBURG 20 JUL 1857. Op ach ter zij de trans it stem pel
K.D.O.P.A. HAMBURG 22 7. 11-12. Aank omst stem pel SNEEK 22 7 1857 DE brief is ver stuurd met 2 bo ten, van Chris ti a nia
naar Ko pen ha gen op 18 juli 1857 en van Ko pen ha gen naar Kiel. Ver vol gens is de brief per trein ver voerd van Kiel naar Alto -
na. Ver voerd naar Ham burg en na over steek van de Elbe naar het sta ti on van Har burg. Per trein in de rich ting
Arnhem/Amster dam via Ober hau sen.
Het Ta rief Noor we gen/ zee/ De ne mar ken was in de pe ri o de 1855-1865 2 Sgr. Naar Ham burg kwam daar 6 Sgr bij, wat ge no -
teerd staat op de voor zij de. De rit door Duits land kost te 3 Sgr. To taal 9 Sgr, wat om ge re kend54 cent was. Dit werd af ge rond
naar 55 cent. In Ne der land kwam daar 10 cent bij, om dat Sneek in Ray on 2 lag. To taal moest door de ont vang er in Sneek 65 
cent wor den be taald.
De brief is ver stuurd na 1855, toen ge bruik ge maakt kon wor den van post ze gels. Het ste mpel over zicht noemt dit stem pel
wel, maar geeft slechts waar de-aan dui ding en voor de pe ri o de tot 1855.



Noor der licht heb ik u over dit
stempel verteld. 
-3-rings num mer stem pel ge bruikt 
na 1883. Dit zeer ge de tail leer de
en nut ti ge ar ti kel met ca ta lo gi se -
ring en aan dui ding van zeld -
zaam heid werd voor het eerst
ge pu bli ceerd in NK2007. 
-De post hoornstem pel met kroon. 
Het eer ste over zicht van dit stem -
pel kwam 35 jaar ge le den via het
boek van Bjorn E. Bunæs. De eer -
ste po ging om zeld zaam heid aan
te ge ven kwam in NK2002. We
kun nen con sta te ren, dat ver schil -
len de stem pels een an de re zeld -
zaam hei daan dui ding heb ben
ge kre gen. Ook hier een
reverse-register.
-Post i Bu tikk. Een com ple te lijst van de
post agent schap pen die een plaats heb ben
ge von den in de di ver se wink els. Bij ge werkt
tot 28 juni 2011. Ge or dend per pro vin cie en 
ge sor teerd op een heid num mer bin nen elke
pro vin cie. Een wel ko me  ac tu a li se ring van
de lijst van Arvid Lohre’s  ar ti kel ‘Post i

butikk’ in Det lil le bibliotek, deel 1 uit 2004. 
-Brief re gis ter van 1855 tot 1909. De vo ri ge
ver sie van dit re gis ter kwam in NK2010. De
nieu we edi tie is be werkt, her zien en uit ge -
breid. Post ta rie ven 1877 -2011. Bij ge werk te
ver sie van het ge brui ke lij ke over zicht in de
NK. Nieuw is hier het over zicht van de ta -

rie ven voor ver zen ding met
frank eer machi ne stem pels. Deze 
ta rie ven zijn gaan gelden per 1
januari 2004.
-Por to stem pels 1875-2011. Het
ar ti kel gaat over por to stem pels
en de ver wer king van de re gels
met be trek king tot  ong efrank -
eer de en on vol doen de ge frank -
eer de post stuk ken, in clu sief
post stuk ken, ver zon den  van en 
naar het bui ten land. Het ar ti kel, 
dat ge ba seerd is op twee ar ti ke -
len, eer der ge pu bli ceerd  in de
klei ne bi bli o theek, deel  1 en 3,
zorgt voor een gron dig in wij -
ding in het on der werp. Het is
voor zien van een rij ke lijk ge -
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Stem pel Østre Sli dre 25-1 1880. Ge plaatst op NK 25. Een zo ge naamd 'røde
mer ke', uit ge ge ven in 1877. Ze gels voor enk el vou di ge brie ven wa ren rood.

Post hoornstem pel met kroon. In la te re ja ren wer den deze stem pels als ge legen -
heids stem pels ge bruikt. Hier voor de hob bys poor lijn Nu me dals ba nen, in de
buurt van Kongs berg. Van daar het ne ven stem pel Kongs berg31-12-88. Deze
stem pels zijn niet op ge no men in het stem pel over zicht.



illustreerd over zicht  van de ver schil len de
stem pels, ge bruikt bij invordering bij zowel 
afzender als ontvanger. 
- Aang ete kend-La bels. Het ar ti kel, dat
Peer-Chris ti an Anen sen pu bli ceer de in deel
2 van de klei ne bi bli o theek  in 2005, geeft

een ge de tail leerde,  rijk ge ïllustreerde en  
sys te ma tische ca ta lo gi se ring van de
Noor se aang ete kend-la bels van af de in -
voe ring in 1925 tot op dit mo ment. In
deze nieu we ver sie  zijn alle illustraties
in kleur.
-Ver di-eti ket ten. Dit ar ti kel be han delt 
deze eti ket ten, die ge bruikt we ren op
brie ven met aang ege ven waar de. Een
sys te ma ti sche ca ta lo gi se ring van af de in -
tro duc tie tot op dit moment.
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Aang ete kend-La bels.
Snuf fe len in mijn
schoen do zen le ver de
di rect het no di ge stu -
die ma te ri aal op. Wie 
wat be waart, heeft
wat. Al is mijn
vrouw daar niet al -
tijd ge luk kig mee.

Onder een bij dra ge van de Fi la te -
lis ti sche dienst aan mijn ver za -
me ling. Eti ket dat aan te ke nen 
en aang ege ven waar de com bi -



-Express La bels. Een sys te ma ti sche in ven ta -
ri sa tie van  Express eti ket ten vanaf de eer -
ste in 1920.  Vol le dig ge ïllustreerd in kleur.
De ca ta lo gi se ring is  eer der ge pu bli ceerd  in 

een ar ti kel
van Pe ter E.
Pe der sen in
Det lil le bi -
bli o tek - deel 
3,  maar
toen met
illustraties in 
zwart en
wit.
-Luft post-; A
Pri o ri tai re &

B eco no mi que-eti ket ten. Een sys te ma ti sche
en goed ge ïllustreerde ca ta lo gus van deze
labels.
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Lucht post-; A-pri o ri teit en B-eco no mi que-eti ket -
ten. Ook hier aan in de loop der tijd geen ge brek.
De stro ken met eti ket ten, zo als hier bo ven ge -
toond,  zijn gra tis ver krijg baar op het post kan -
toor.



-Por to-la bels. Deze sys te ma ti sche ca ta lo gi -
se ring van het for mu lier nr. 85, 90 en 133
werd ge pu bli ceerd in de klei ne bi bli o theek
deel 2 in 2005. Deze ver sie is uit ge breid
met de nieuw ste la bels (Form 70.019.02) uit 
2007. Alle  il lu stra ties zijn nu in kleur.
-Bl. 73 Tje nes te kort  (dienst kaart 73). Bij ge -
werk te ver sie van de sys te ma ti sche ca ta lo -
gi se ring, ge pu bli ceerd in Arvid Lohre’s
ar ti kel in de klei ne  bi bli o theek, deel 1. 
-Bl.282 Pos tens adres seen drings kort (adres -
wij zi gings kaart). Een ge ïllustreerde ca ta lo -
gus van deze kaar ten van af de eer ste uit 
1969 tot het exem plaar uit onze da gen. Ge -
ac tu a li seer de ver sie van die in de klei ne bi -
bli o theek, deel 3.
Nor ge ska ta lo gen pos tal is uit ge groeid tot
een zeer nut tig na slag werk voor ons al len,
of we ge ïnteresseerd zijn in klas sie ke post -
his to rie of mo der ne ver za me len. Het is een
im po ne ren de hoe veel heid  inf or ma tie
waar over men be schikt op de 280 pagina’s.
Na tuur lijk zijn er on der wer pen, die we mis -
sen, zo als de Schweit zer-stem pels. Maar we 
ho pen dat in een la te re uitgave aan de orde 
komt.

OFKs heeft het voor ne men de Nor ge ska ta lo -
gen Pos tal te la ten ver schij nen met een tus -
sen po se van 3 tot 5 jaar. 
Ik fe li ci teer Oslo Fi la te list klubb met haar
125-ja rig ju bi leum en deze uit ga ve.
Henk heeft eni ge exem pla ren la ten mee -
breng en. Wan neer u nog geen exem plaar
heeft ge kocht: doen. 

Tot slot wil ik u niet ont hou den, dat het
schrij ven van dit ar ti kel een aan tal da gen in 
be slag nam, om dat ik bij het zoe ken van ge -
schikt ma te ri aal om het ar ti kel te il lus tre -
ren, mij ver loor in mijn schoe nen do zen met 
post a le ver zen ding en en hier bij tot de con -
clu sie kwam, dat er nog veel ma te ri aal is,
wat met dit boe kwerk gecatalogiseerd kan
worden.
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BL. 73 Tje nes te kort. Een dienst brief kaart die in ge bruik
kwam in 1900. Hij werd ge bruikt voor in ter ne cor re pon -
den tie bin nen de post en voor cor re pon dentie met ex ter -
ne klan ten. Er zijn 16 ty pen ver sche nen met
on der ver de ling.
Dit exem plaar is uit ge ge ven in maart 1904, ge tui ge de
aan dui ding 'Mars o4', links onder op de voor zij de.
Het kar ton van de kaart is bruin. De kaart is ver stuurd
van het post kan toor van Trondhjem naar het post kan -
toor van Kris ti a nia, om dat men op eerst ge noemd post -
kan toor een brief niet kon be stel len, om dat de
adres se ring niet vol le dig ge noeg was. Ge vraagd werd,
om de af zen der een kaart te la ten stu ren met na de re in -
for ma tie.
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