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Ton Steenbakkers 

Det lille Bibliotek bind 5 

Deel 5 uit de serie ‘Det lille Bibliotek’ is 
bijna twee jaar na het vorige deel van 
deze serie beschikbaar. 
Net als bij de vorige edities 
worden er kleinere verzamel-
gebieden gepresenteerd op 
een zo compleet mogelijke 
manier. Deze zijn geschikt als 
nieuwe verzamelgebieden 
voor verzamelaars zonder dat 
dit veel geld hoeft te kosten in 
vergelijking met ‘gewone’ ver-
zamelgebieden. Vaak heb je 
materiaal liggen, dat je met 

behulp van dit boek kunt herschikken 
tot een nieuwe verzameling. 
Sommige van de onderwerpen lijken 
misschien marginaal. Er zijn nauwelijks 
honderden verzamelaars van brieven 
met stempels luchtpost of autovig-
netten. Maar in deze uitgave vertellen 
experts op verschillende gebieden ons, 
waar we op moeten letten als we deze 
meer marginale verzamelgebieden wil-
len verzamelen. En zij leveren hier fan-
tastisch werk. 
Distributiekaarten (søknadskort) die 
tijdens en vlak na de oorlog werden ge-
bruikt, zijn eerder gecatalogiseerd. Er 
was behoefte aan een her-nummering 
van deze, naast het feit dat er nieuwe 
informatie is. Tore Haga heeft deze ver-
zameld in de meer dan 40 jaar die zijn 
verstreken sinds de laatste keer dat hij 
een catalogisering ervan presenteerde. 
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Porto-controle-stempels voor luchtpost 
zijn wel eens genoemd in verschillende 
contexten, maar voor het eerst wordt 
hiervan een volledig overzicht gegeven. 
We kunnen ons verdiepen in Petter 
Pedersens grondige be-
spreking van de kleine 
stempels die  in de jaren 
vijftig en daarna, op 
Noorse luchtpost wer-
den gebruikt. Zoals ge-
bruikelijk voor de auteur 
van het artikel, is het 
artikel gebaseerd op zijn 
eigen grote collectie van 

het gebied. Naar 
mijn mening zul 
len veel brief- ver-
zamelaars voor 
deze periode veel 
nieuwe dingen 
leren. (Ik meende 
voordien, dat het 
stempeltje een 
soort  bestellers-
stempel was.) 
De oudste Noorse 
Paquebot-
stempels werden 

gecatalogiseerd in de vorige editie van 
Det lille Bibliotek. In deze uitgave is dit 
met alle tot nu toe aangevuld met alle 
bekende Noorse gebruiksplaatsen. En 
de vorige uitgave is bijgewerkt met 

nieuwe registraties. 
Øivind N. Westbø tekent 
hiervoor. 
Het overzicht van lokale 
postzegelboekjes is dit 
keer aangevuld met 
boekjes die niet in sa-
menwerking met de 
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Noorse Post zijn uit-
gegeven. Odd Arve 
Kvinnesland verzorg-
de dit onderdeel. 
Binnen het verzamel-
gebied fiscale zegels 
wordt voor het eerst 
een overzicht van ze-
gels voor op auto-
nummerplaten gepre-
senteerd. Geir Sør-
Reime vertelt dat de 
eerste zegels 1993 

werden geïntroduceerd. Met nieuwe 
regels voor autobelastingen is dit nu 
een afgesloten hoofdstuk. 
Er is ook een nieuwe versie van het 
artikel over frankeermachine-afdruk- 
ken voor zegelrechten, aangezien er 
zich een druktechnisch probleem voor-
deed in de vorige editie van Det lille 
Bibliotek, waardoor de teksten onbe-
grijpelijk werden. Bijfrankering middels 
een zegelafdruk met een machine ge-
beurde sinds 1930. De afdruk werden 
ook voor andere doelen gebruikt. 
Bjørn Muggerud schrijft in zijn voor-
woord: ”Het is verheugend dat het niet 

moeilijk is om auteurs te vinden die 
graag een bijdrage leveren aan Det lille 
Bibliotek. De uitdaging is eerder om 
binnen de grenzen van de beschikbare 
ruimte te blijven. De Noorse Filatelisti-
sche Federatie wil graag allen die  bij-
dragen aan deze editie bedanken. Le-
zers worden aangemoedigd om correc-
ties, opmerkingen en updates aan de 
verschillende artikelen aan te brengen. 
Deze kunnen worden gestuurd naar 
nf@filatelist.no en zullen worden 
doorgestuurd naar de verschillende 
auteurs met het oog op eventuele la-
tere updates.” 
In de eerste edities van Det lille biblio-
tek uit het begin van de jaren 2000 
was de inmiddels overleden Peer-
Christian Ånensen de drijvende kracht. 
Bjørn Muggerud heeft die taak overge-
nomen en met verve. 
Norsk Filatelistforbund. ISBN 978-82-
692495-2-1.Bestellen kan door storting 
van NOK 150 plus NOK 50 porto op 
rekeningnr. 6034 05 43885, Noorse 
filatelistische vereniging. Of informeer 
bij Henk Burgman. 


