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Affixing-rullemerker.  

Als u de postzegels op het postkantoor of bij Posten's Stamp Service koopt, zult u zien dat deze 

postzegels, met motieven uit de natuur op Bouvet Island, in principe in kleine vellen worden 

geproduceerd. Maar om op een efficiënte manier eerste-dagbrieven, jaarboeken, presentatiesets en 

andere filatelie-producten te kunnen produceren, worden deze zelfklevende stempels nu ook op 

rollen geproduceerd, de zogenaamde Affixing rullemerker. Een overzicht. 

De moderne justermerkene.  

Cinderella’s . Zaken (benzinepompen, weegschalen ed.) die gecontroleerd moesten worden, werden 

na gedane arbeid voorzien van een sticker. Een poging tot catalogisering. 

Paquebotordningen. 

Een (goede) catalogisering van de Paquebot-(‘stoomboot’)stempels die in Noorwegen zijn gebruikt 

tussen 1894 en 1940. Een zeer boeiend onderwerp, waar ik te zijner tijd wat meer over wil vertellen.  

Maskinavtrykk for stempelavgifter. 

Een poging tot catalogisering, maar chaotisch, omdat er iets mis is gegaan met het drukken. Een 

eenvoudig inlegvelletje moet een en ander redden. 

Norske internasjonale svarkuponger.  

Een artikel over en catalogus van de internationale antwoordcoupons. In de Norgeskatalogen van 

2004 schreef Bjørn Myhre al een (goed) artikel over deze antwoordcoupons. Dit is een bijgewerkte 

druk. Leuk. Vreemd, dat bij de bronnen zijn artikel niet vermeld staat. 

  

 

Na uitgaven in 2004, 2005 en 2007 verschijnt nu 

deel 4 in deze reeks van boekwerken, uitgegeven 

door de Norsk Filatelistforbund. Het heeft dus 12 

jaar geduurd voor er een nieuw deel verscheen. 

In de tussentijd verschenen in 2011 en 2014 

onder de titel ‘Norgeskatalogen postal’, enige 

interessante boeken, uitgegeven door de Oslo 

Filatelistklubb. Het betrof hier vaak bewerkingen 

van speciale artikelen die verschenen waren in 

de Norgeskatalogen. Inspirerend doordat nieuwe 

verzamelgebieden werden aangeboord. 

En wie begint te lezen in dit deel 4 van ‘Det lille 

bibliotek’, heeft dezelfde ervaring. Ieder artikel is 

goed voor de nodige inspiratie en nodigt uit om 

op zoek te gaan naar items, beschreven in de 

diverse artikelen. In noem u de diverse artikelen. 



Moderne norske Brev. 

Erling Johan Aune en Kristian Aune hebben in 1997 een fraai boek uitgegeven over de Noorse 

binnenlandse portotabellen tussen 1887 en 1995. Ze putten uit een onuitgegeven manuscript over 

de tarieven buitenland 1875-2000 om dit overzicht te schrijven over de periode 1995-2000. Dit zou 

een mooie verzameling opleveren.  

Lokale frimerkehefter fra og med 2007. 

In ‘Det lille bibliothek’ deel 3 stond een overzicht van de lokale postzegelboekjes uitgegeven tot 

2007. Dit is de (goed geïllustreerde) aanvulling. Voor wie kan aanvullen, staat er een emailadres van 

de schrijver bij. 

Post i butikk med datostempel. 

In de ‘Norgeskatalogen postal’ I en II zijn de  Post i Butikk-winkels al uitgebreid aan de orde geweest. 

De plaats van afstempeling is door het gebruikte (rechthoekige)stempel niet herkenbaar. Sommige 

winkels/postagentschappen hadden behoefte (voor toeristen!) aan een stempel. Met een 

gemotiveerde vraag aan Post Norge, kregen zij een stempel. Hier een overzicht. Met per winkel een 

afbeelding van het PiB stempel, het aanvullend naamstempel, een foto van de winkel en het adres 

van de winkel. Wie wil verzamelen, kan een vriendelijk verzoek richten tot de winkel. Een leuke 

uitdaging. 

 

Voor 150 Nkr. een hoop informatie en nieuwe ideeën. Fraai geïllustreerd op 96 pagina’s.  

ISBN: 978-82-999015-8-1.  
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