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Ook de gehanteerde tarieven worden per stad vermeld. Alle zegels en postwaardestukken zijn geprijsd. De 

vermelde prijzen gelden voor: Postfris, ongebruikt, nagestempeld, gebruikt, op brief en voor blokken van vier. 

Ik denk dat de geïnteresseerde verzamelaar van dit enigszins ondergeschoven gebied met dit boekje weer een 

aardig eind op weg kan komen en ik vermoed dat na het verschijnen en acceptatie de prijzen voor dit 

materiaal, zeker in Noorwegen, snel zullen stijgen. 

De op SPITSBERGEN gebruikte zegels en de privaat uitgegeven toeristenzegels hebben een eigen hoofdstuk 

gekregen. Ook hier vinden we uitgebreide informatie en afbeeldingen over en van de zegels alsmede de 

gebruikte stempels. Zelfs een enkel “Fjeldpost” zegel wordt omschreven en belicht. Alles bij elkaar is het een 

wonderschoon boekje geworden met een schat aan informatie en  

afbeeldingen dat op de leestafel van de “echte” stadspostfanaat niet mag ontbreken. 
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Na lang wachten is daar dan eindelijk een volwassen 

catalogus verschenen die voor de verzamelaar van de 

Noorse stadspostzegels van belang is. Sinds 1960 is er, 

behalve een klein aantal artikelen in een aantal bladen, 

geen publicatie geweest die zo compleet is. Alle tot op 

heden bekende gebruikte zegels en postwaardestukken die 

tussen 1865 en 1913 door privé personen en door 

plaatselijke postbezorgende bedrijfjes en instellingen 

werden uitgegeven vinden we in dit met allerhande 

informatie doorspekte boek terug. In deze 163 bladzijden 

worden, per stad en op chronologische volgorde, de zegels 

en postwaardestukken omschreven, getoond (in kleur) en 

van een prijs voorzien. Tevens zien we vele afbeeldingen 

van de gebruikte stempels! Ook vele typen, varianten, 

afwijkingen, opdrukken, gebruikte papiersoorten en vele 

andere bijzonderheden zien we vermeld. Een uitgebreide 

introductie, waarin we niet alleen een korte historische 

beschrijving vinden maar waarin ook vele (post)historische 

aspecten van de stadsposten worden belicht, gaat vooraf 

aan het catalogus gedeelte.  
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