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Finn Aune, een bekende verzamelaar en keurmeester, heeft alle mogelijke typen op een rijtje gezet en 

omschreven. Vanaf NK 16 (Facit 16), het allereerste zegel van 1 skilling uitgegeven in 1873, tot en met NK 1455 

(Facit 1452), het 9 kroon zegel uitgegeven in 2001, worden alle posthoornzegels behandeld en merendeels 

getoond. De diverse typen en het belangrijkste, de verschillen en details van deze typen, worden in klare heldere 

uitvergrotingen getoond. 

Het boekje opent met een soort van stamboom waarin de verzamelaar in chronologische volgorde en de daaruit 

voortvloeiende typeverschillen een logisch overzicht krijgt van deze zegels. Zo krijgen we een scherp beeld van de 

zegels die in boekdruk, diepdruk, staaldruk en in offset zijn gedrukt. Ook een splitsing op waarden, skilling, øre, 

kroon en de decimale zegels vinden we terug. De bekende en voor veel verzamelaars onduidelijke en dus beruchte 

hoekornamenten met duidelijke en onduidelijke vleugels worden vergroot afgebeeld, evenals het verschil tussen 

fijn- en grofgetande zegels. Verder komen we de vele verschillen in de gravering van posthoorn en waarde 

aanduidingen tegen. De diverse typen papiersoorten en de typen watermerken worden niet vergeten. Verder 

worden er van de oudere zegels een flink aantal kleurverschillen en -varianten getoond. 

Ik kan nog wel even doorgaan maar dan ben ik over twee pagina’s nog bezig. Dit boekje kan ik elke verzamelaar van 

de Noorse posthoornzegels warm aanbevelen en ik denk dat u uw verzameling met de kennis die u hierin vindt een 

behoorlijke “upgrade” kunt geven. Voor de prijs hoeft u het niet te laten. 
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Een alleraardigst boekje, waarin veel pas beginnende 

verzamelaars een schat aan informatie betreffende de 

Noorse posthoornzegels kunnen vinden. Zegels met dit 

ontwerp worden al ruim 125 jaar onafgebroken door de 

Noorse posterijen in grote oplagen uitgegeven. Hiermee is 

dit het langstlopende nog in gebruik zijnde zegelontwerp.  

 

Vele minieme veranderingen in ontwerp, veranderende 

papiersoorten en modernere drukprocédés  hebben er toe 

geleid dat er vele typen en  kleurschakeringen voorkomen.  

Veel verzamelaars zien door de bomen het bos niet meer 

en geven na een kortstondige periode het gespecialiseerd 

verzamelen van deze zegels, helaas, op. Ik zeg helaas, want 

met een beetje een scherpe blik  en de juiste literatuur 

kom je een heel eind op weg. Helaas is literatuur op dit 

gebied redelijk aan de prijs en niet voor iedereen 

weggelegd.  Hierin is echter verandering gekomen. 
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