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Ton Steenbakkers 

Norgeskatalogen 2022 

Terecht vol trots presenteert de nieu-
we redactie van de Norgeskatalogen 
de zeventigste uitgave van dit stan-
daard werk. Een begrip sinds de eerste 
uitgave in 1929. 
De catalogus wordt tegenwoordig om 
de twee jaar uitgegeven. Dezelfde re-
dactie en filatelistenclub, de Oslo Fila-
telistklubb, hebben drie edities van de 
Norgeskatalogen Postal gepubliceerd, 
de laatste editie in maart afgelopen 
jaar. Veel gespecialiseerde artikelen 
werden voor het eerst gepubliceerd in 
de Norgeskatalogen en later bewerkt 
en opgenomen in Norgeskatalogen 

Postal. Nieuwe artikelen worden gepu-
bliceerd in een catalogus en na bewer-
king en aangevuld kunnen ze een 
plaats vinden in een nieuwe uitgave 
van de Postal. De twee catalogi be-
slaan samen meer dan 850 pagina's. In 
het tijdsbestek van twee jaar is veel 
nieuwe informatie tevoorschijn geko-
men, die vraagt om updates en aan-
passingen, zowel groot als klein. Er 
staan weer twee gloednieuwe speciale 
artikelen in de catalogus. Bekwame 
auteurs zorgen ervoor, dat telkens een 
breed scala aan bijzondere artikelen 
gepresenteerd kan worden.  
In het eerste speciale artikel geeft 
Øivind Rojahn Karlsen een uitgebreide 
lijst van de twee-ring stempels zonder 
dwarsbalk met Arabische cijfers voor 
de maand (bekend als IIA). De stem-
pels met twee ringen vormen een veel-
omvattend gebied en zijn in verschil-
lende edities van de Norgeskatalogen 

via gespeciali-
seerde artike-
len besproken. 
De besproken 
stempels zijn 
omgegraveerde 
stempels uit de 
periode 1932-
1941 en de 
nieuwe stem-
pels uit 1943-
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1955. Met dit artikel zijn nu alle regu-
liere tweering-stempels behandeld. De 
andere overzichten zijn te vinden in de 
Norgeskatalogen Postal III. Het speciale 
artikel is rijk geïllustreerd met afdruk-
ken van de stempels. De lijst van stem-
pels geeft zoals gewoonlijk geen prijzen 
aan, maar met cijfers wordt de relatie-
ve zeldzaamheid van de stempels aan-
gegeven. Er worden talrijke illustraties 
getoond, die de vele manieren laten 

Brief verzonden van Moi naar 
Utrecht. 21 mei 1939.  
Correcte frankering van 30 øre 
van 1-1-1927 tot 1-10-1946 
voor brief naar Nederland. (De 
frankering was van. 1-4-1943 
tot 14-6-1945 voor de bezette 
landen gereduceerd tot het 
brieftarief binnenland). Rood 
transomastempel AF. Twee-
ringstempel met romeinse 
maandaanduiding. Een over-
zicht van dit stempel is te vin-
den in Norgeskatalogen postal 
III. 

Brief verzonden van Bergen naar 

Oslo. Tarief voor brief binnenland 

van 1-3-1975 tot 1-3-1981 was 

125 øre. Aantekenrecht in dezelf-

de periode was 450 øre. Totaal 

575 øre. Overfrankering van 5 

øre. Het (trein) tweeringstempel 

Bergensbanen K was in gebruik 

van 1947 tot 1991. Maandaan-

duiding in Arabische cijfers. 

zien, waarop de stempels zijn gebruikt.  
Het tweede speciale artikel gaat over 
de Noorse briefkaarten en enveloppen 
met de Skilling-waarden. Het post-
hoorn-ontwerp, 's werelds langstlopen-
de postzegelontwerp, viert zijn 150ste 
verjaardag in 2022. Briefkaarten, of 
"Korrespondansekarter", zoals ze in de 
"Postloven" uit 1871 worden genoemd, 
was iets nieuws in Noorwegen sinds 
1872. 
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Motief en kleuren zijn hetzelfde als bij 
de posthoornpostzegels in de Skilling-
waarden. De verkoop van de envelop-
pen en vooral de briefkaarten bleef 
beperkt in de Skillingperiode. Het por-
totarief was hetzelfde als voor brieven. 
Vanaf 4 mei 1876 werd het portotarief 
voor briefkaarten naar het buitenland 
verlaagd. De binnenlandse tarieven 
werden in 1877 verlaagd en het ge-
bruik van de briefkaarten nam toe. De 
munthervorming zorgde ervoor, dat de 
overgebleven enveloppen en briefkaar-
ten werden voorzien van een opdruk in 
øre. Ook zijn een aantal enveloppen 
naar de afdeling onbezorgbare stukken 
gegaan, die ze gebruikte als retouren-
velop. Maar dat is een ander verhaal. 
Ook in deze catalogus is weer veel 

Verzameling Ton Steenbakkers 

nieuwe informatie te vinden over de 
moderne uitgaven. We herhalen dat de 
productie van moderne postzegels en 
FDC's afneemt, en het begint moeilijk 
te worden om mooi afgestempelde 
postzegels en brieven van de uitgaven 
van de laatste jaren te krijgen. De me-
nig is, dat er voor veel van dit materiaal 
prijsstijgingen mogelijk zijn. Een juist 
gebruikte postzegel op brief is aanzien-
lijk duurder, dan een FDC, laat de cata-
logus zien. 
Wat de prijzen betreft, is de trend van 
de afgelopen jaren geweest om bijna 
onbeperkte bedragen te betalen voor 
prachtig materiaal en grote zeldzaam-
heden, terwijl het moeilijk kan zijn om 
catalogusprijzen te realiseren voor ge-
wone postzegels. Deze keer zijn de prij-
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zen aangepast voor postfrisse zegels 
die vóór 1909 zijn uitgegeven en voor 
een deel ook voor ongebruikte zegels 
uit dezelfde periode.  
Prijzenbepaling is niet eenvoudig. De 
markt is opgedeeld in verschillende 
verkoopkanalen. Er worden vaak verza-
melingen of partijen verkocht, terwijl 
de redactie de afzonderlijke zegels 
moet prijzen. Dit geldt ook voor de 
goedkope postzegels. Kwaliteit van 
afstempeling en plaats van afstempe-
ling is vaak bepalend hoe ver de koper 
bereid is te gaan voor een item. Dege-
nen die deelnemen aan veilingen we-
ten het. De cataloguscommissie keek 
naar de ontwikkelingen in de loop der 
jaren en veranderde de norm voor ca-
talogiseren in de editie van 2018. Daar-
om zijn de prijzen in de Norgeskatalo-
gen, net als in de vorige editie, geba-
seerd op ‘zeer goede kwaliteit’ en niet 
op ‘goede kwaliteit’ zoals voorheen 
gebeurde. Zie pagina 11-14 voor 
afbeeldingen en beschrijvingen van 
kwaliteitsclassificatie. Dit is een gevolg 
van de toenemende vraag van verza-
melaars naar kwaliteit over een lange 
periode. In de editie van 2018 leidde 
dit voor enkele zegels tot een kleine 
stijging terwijl veel eerdere prijzen 
werden gehandhaafd. In de vorige edi-
tie is om praktische redenen een mini-
mumprijs M ingevoerd. Dit mag maxi-
maal 1 kroon zijn. Het gebruik van M 
lost de uitdaging met prijsbepaling niet 
op.  
Net als voorheen vraagt de redactie 

alle opmerkingen en ideeën, groot en 
klein, naar haar op te sturen: Katalog-
komiteen, Oslo Filatelistklubb, Fryden-
lundsgt 14, N-0169 Oslo of naar haar e-
mailadres: ofk1886@gmail.com. 
Redactioneel werk voor deze editie is 
afgerond 14 oktober 2021. 
De redactie bestaat uit:Tore Berg, Kjell 
Age Johansen en Erik Olafsen. 
De cataloguscommissie wil de volgende 
personen bedanken die op verzoek 
hebben bijgedragen aan de totstandko-
ming van de catalogus: Bjorn Mug-
gerud, Geir Flatheim, Jan Michaelsen, 
Bjorn Eirik Rasmussen, Oivind Rojahn 
Karlsen en medewerkers van Posten 
Norge AS, Philatelic Service. 
En zijn er verder nog opmerkingen? 
De tarieven van 1877 tot 2021 zijn op-
genomen. Een schat aan gegevens en 
een monnikenwerk. Omdat het aantal 
voetnoten 291 bedraagt, is een aanpas-
sing van de lay-out zo langzamerhand 
wel nodig. Op pagina 365 staat een lijst 
van eerder in  Norgeskatalogen gepu-
bliceerde speciale artikelen. Hij is niet 
volledig. OP de site van de Oslo filate-
listklubb is hiervoor geen aanvulling te 
vinden. Jammer. 
Maar verder niets dan lof.  
Norgeskatalogen 2022. Oslo fitalte-
listklubb. ISBN 9788293453062. 
De prijs in Noorwegen is 475 Noorse 
kronen. Daar komen 150 Nkr portokos-
ten bij voor Nederland.  
Zie: https://www.oslofilatelistklubb.no/
bestill-norgeskatalogen.  
Mogelijk weet Henk Burgman raad. 


