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Ton Steenbakkers 

Norgeskatalogen postal III 

In mijn boekenkast wordt een flink deel 
ingenomen door de diverse Norgeskatalo-
gen. Dat ze daar gebroederlijk bij elkaar 
staan, heeft te maken met het feit, dat bij-
na iedere catalogus een of meer speciale 
artikelen bevat, die het de moeite waard 
maken, de catalogus te bewaren. 
En veel van die artikelen handelen over de 
diverse stempels die in de loop der jaren In 
Noorwegen zijn gebruikt. Een onderwerp 
dat al jaren in de belangstelling staat, zeker 
bij de posthistorici onder ons. Ofschoon 
ook diverse verzamelaars het leuk vinden, 
een stempelverzameling op een zelfde 
postzegel aan te leggen. 
Waar de boekenreeks ‘Det lille bibliothek’ 
niet alleen gaat over stempels, wordt in 
deze derde Norgeskatalogen postal vrijwel 

alleen maar over stempels verhaald. Maar 
wel op een grondige, indrukwekkende wij-
ze. Begonnen met 280 pagina’s in deel 1, 
ging het via 312 pagina’s in deel 2, naar 374 
in deel 3. 
En dat betekent, dat ik voor de stempel-
overzichten mijn Norgeskatalogen niet 
meer hoef te bewaren. 
Met gepaste trots kan de Oslo Filate-
listklubb de derde editie van de Norgeskat-
logen postal presenteren. De Norgeskatalo-
gen postal werd voor het eerst gepubli-
ceerd in 2011 en de tweede editie in 2014. 
Het is dus meer dan 6 jaar geleden sinds de 
vorige uitgave verscheen. Deze nieuwe uit-
gave is aanzienlijk uitgebreid in vergelijking 
met de vorige. Sindsdien zijn er veel nieuwe 
poststukken opgedoken, wat opnieuw heeft 
geleid tot veranderingen in zeldzaamheids-
classificaties voor diverse stempels. Er zijn 
ook  nieuwe stempeloverzichten gekomen. 
Dit geldt voor twee-ring stempels met 
dwarsbalk en miniatuur-stempels. Deze 
overzichten hebben allebei in de Norgeska-
talogen gestaan, respectievelijk in 2018 en 
2020,maar ze zijn bewerkt en uitgebreid. 
Achterwaartse registers van respectievelijk 
Schweitzer- en TA-stempels zijn geheel 
nieuw. In deze editie is er veel werk verzet 
om de kwaliteit van verschillende hoofd-
stukken te handhaven. Er zijn vele duizen-
den wijzigingen in de vorm van nieuwe 
stempels die nog niet eerder zijn opgeno-
men, stempels die zijn verplaatst omdat ze 
in de verkeerde sectie waren vermeld, nieu-
we datuminvoer of gewijzigde zeldzaam-
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heidsclassificaties. In de afgelopen jaren 
zijn er ingrijpende veranderingen opgetre-
den in de indeling van gemeenten en pro-
vincies in Noorwegen. De vermeldingen in 
de postzegelregisters volgen over het alge-
meen de eerdere districtsindelingen, hoe-
wel er ook enkele uitzonderingen zijn. De 

uitzondering op de hoofdregel is het  
overzicht van Post i Butikk, waar de huidige 
provinciale indeling wordt gebruikt. We 
herinneren u er nogmaals aan dat de inlei-
ding van de catalogus moet worden gele-
zen, aangezien een aantal afkortingen en 
uitdrukkingen alleen daar voorkomen en 

Brief met Schweizerstempel 
SYDBANEN NO I -3 XI 81. Dit is 
dus met de Romeinse aandui-
ding ‘XI’ en niet de Arabische 
aanduiding ‘11’ voor de maand 
november. Dit soort stempels 
werd het eerste gebruikt in Zwit-
serland. Vandaar de naam. Dit 
stempel werd tussen juli 1879 
en mei 1886 gebruikt op het 
treintraject Oslo-Kornsjø op de 
treinen naar het buitenland. De 
brief is gefrankeerd met een 
posthoornzegel van 20 øre. (NK 
27). Volgens het brievenregister 
zijn er 5 brieven met deze fran-
kering bekend naar Nederland 
uit de periode 1878-1882. 
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niet worden weergegeven in de inleiding 
van de afzonderlijke secties. We hebben 
een aantal suggesties ontvangen voor deze 
nieuwe editie van de catalogus en hopen 
dat de meeste zijn meegenomen of beoor-
deeld, maar sluiten niet uit dat sommige 
bijdragen gaandeweg verloren zijn gegaan.  

Vooral voor de 20 mm-editie is het briefre-
gister aanzienlijk uitgebreid. Voor latere 
uitgaven, met name voor zendingen bin-
nen Noorwegen, zijn er nu nog maar een 
paar geselecteerde portcombinaties opge-
nomen. Dit komt doordat men vooral voor 
banko- en volgbrieven een vrijwel onbe-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer je een postzegel hebt met 
een gedeelte van de stempel, kan het 
‘terugleesschema’ van nut zijn. In ons 
voorbeeld lezen we terug: RØLOS I RÆ. Het is een Schweizerstempel. De lijst geeft als mo-
gelijkheid  RØLOS I RÆNEKRIK. In de juiste volgorde: KIRKENÆR I SOLØR. 
 
Brief verzonden van KIR-
KENÆR I SOLØR naar Oir-
schot, Nederland. 
Schweizerstempel 17-1-38. 
Aangetekend. 
Tarief brief van 1-1-1927 tot 
1-10-1946 was 30 øre. Aante-
kenen kostte 30 øre van 1-1-
1927 tot 1-10-1946. (Van 1-4-
1943 tot 14-6-1945 gold ove-
rigens het binnenlandtarief 
naar door Duitsland bezette 
landen. Dit alles is terug te 
lezen in de tarieven 1877-
1921. 
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perkt aantal verschillende combinaties kan 
vinden. Men moet daarom kritisch zijn over 
veilingbeschrijvingen die aangeven dat ze 
niet geregistreerd zijn in de Norgeskatalo-
gen postal.  
De redactie vindt het jammer, dat het haar 
aan capaciteit ontbreekt, alle hoofdstukken 
te herzien, ofschoon zij zich realiseert, dat 
sommige hoofdstukken aan revisie toe zijn. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor de lijst met 
handgeschreven postplaatsnamen. Dit 
hoofdstuk wordt daarom bijvoorbeeld weg-
gelaten uit deze catalogus.  
Het briefregister toont een lijst van brieven 
met hun frankering, die in genoemde peri-
ode verzonden zijn binnen Noorwegen en 
naar de diverse landen. Zeldzaamheid en 
waardering worden aangegeven. 
Tussen de advertenties achter in de catalo-
gus staat een lijst van artikelen die eerder 
in de diverse Norgeskatalogen gepubli-
ceerd zijn. En hun vindplaatsen in de oude-
re Norgeskatalogen. En ook een overzicht
(je) van de stempeloverzichten en artikelen 
over onder andere postale etiketten en 
waar ze te vinden zijn in de eerdere uitga-
ven van de Norgeskatalogen postal. 
De inhoud van deel III: 
- Voor-filatelistische stempels 1845-1855 
- 1-ringstempels op nrs. 1, 4, 8, 14 en rode 
postzegels van de uitgaven 1872/93 
- Nummerstempels met 3 ringen op skil-
lingzegels 
- De zegels met twee ringen (TL, TH, IIL) 
1877-1931 
- Nummerstempels met 3 ringen gebruikt 
na 1883 
- Schweizerstempels met Latijnse cijfers in 
de maandaanduiding 1877-1930 
- Miniatuur datumstempels 
- Schweizerstempels met Arabische cijfers 
in de maandaanduiding 1930-1936 

- Lijst met namen achterstevoren van de 
Schweizerstempels (SL-brug, SL en SA) 
- Gekroonde posthoornstempels 
- De tweeringstempels met dwarsbalken 
(TA) 1936-1943 
- Lijst met namen achterstevoren van de 
tweeringstempels 
- Post i Butikk 
- Briefregister 1855 - 1909 
- Posttarieven 1877 – 2021 
Wanneer u oudere uitgaven van Het Noor-
derlicht doorbladert, komt u in de loop er 
jaren beschrijvingen van de diverse stem-
peltypes tegen. Voorbeelden van de mees-
te stempeltypes worden overigens op de 
omslag getoond. 
Samengevat. Wanneer u geïnteresseerd 
bent in de stempels van Noorwegen, hebt 
u een compleet overzicht hiervan, wanneer 
u de vier delen van ‘Det lille bibliothek’ in 
uw boekenkast hebt staan, aangevuld met 
de drie delen Norgeskatalogen postal. 
Wanneer u alleen geïnteresseerd bent in 
een van bovenvermelde stempels, is de 
Norgeskatalogen postal III een voortreffelij-
ke keuze. 
Wanneer u vragen of opmerkingen hebt, 
kunt u ze schriftelijk kwijt bij: Oslo Philate-
lic Club, Norwegian Postal Catalog, Fryden-
lundgata 14, 0169 Oslo. Of per e-mail is: 
ofk1886@gmail.com. 
Complimenten aan de redactie: Bjørn Mug-
gerud, Kjell Age Johansen, Øivind Rojahn 
Karlsen en Erik Olafsen. 
De Noorse catalogus Postal III - 374 pagi-
na's met informatie over postzegels met 
zeldzaamheidsclassificaties evenals briefre-
gister en posttarieven. 
Prijs NOK 425 excl. Verzendkosten.  
Wanneer u geïnteresseerd bent, kunt u het 
beste Henk Burgman vragen. 
ISBN: 978-82-93453-05-5 


