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Deel 3 van 1951-1958 en Deel 4 van 1959-1976 

 

 

 

 

 

 

In deze perioden was vooral de kragmachine van eigen bodem dé  toonaangevende machine. De 

twee laatste delen van respectievelijk 71 en 159 pagina’s groot betreffen hoofdzakelijk kopieën van 

door Anders Langangen verzameld archiefmateriaal van onder andere het Rijksarchief, dat hij aan de 

OFK welwillend beschikbaar heeft gesteld. 

 

Dit archiefmateriaal geeft in chronologische volgorde, met enkele kleine hiaten, de correspondentie 

weer tussen onder andere de KRAG MASKIN FABRIKK en de vele postinstellingen in Noorwegen. In 

deze correspondentie komen veel feiten en aspecten naar voren over aanschaf(prijs), machinetype, 

bouwnummer, vervanging, reparatie, onderhoud, gebruiksduur, stempelproeven en dergelijke van 

de verschillende, soms nieuw opgerichte kantoren. 

 

Kortom: deze boekjes zijn een prachtige aanvulling voor de verzamelaar van Noorse 

machinestempels om meer diepgang in zijn of haar verzameling aan te brengen. Aan deel 4 heeft 

men nog 17 pagina’s toegevoegd, die handelen over de in Noorwegen aangeboden en gepatenteerde 

stempelmachines uit het buitenland, zoals de Facee-Schaeffer uit Nederland, die echter niet in 

Noorwegen in gebruik werden genomen. 

De boekjes zijn uitgevoerd  op A4 formaat en voorzien van een softcover met plastic schutblad. 

Gezien de aard van het werk is er weinig of geen beeldmateriaal, maar wel zijn veel 

stempelafdrukken opgenomen. 

Copyright is gelegen bij de auteur Anders Langangen, Hallagerbakken 82b, 1256 Oslo, Noorwegen. E-

mail: andersvl@oslo-katedral.vgs.no 

 

Schrijver: Anders Langangen 

Taal: Noors 

Bladzijden: 71 en 159 

Softcover, 30 x 21 cm 

ISBN: geen 

Uitgever: Oslo Filatelistklubb, Frydenlundsgt 14, 0169 Oslo, Noorwegen; postgiro 0532 2739860 

Prijzen: deel 3 NOK 75,00, deel 4 NOK 160,00, exclusief verzendkosten 

Informatie, verkrijgbaar bij: Oslo Filatelistklubb 

Met een voorwoord van Bjørn Muggerud, 

voorzitter van de Oslo Filatelistklubb, zijn 

reeds in juni 1998 in samenwerking met de 

OFK  in de Noorse taal  enkele stempelboekjes 

verschenen van Anders Langangen over het 

gebruik van briefstempelmachines in 

Noorwegen in de perioden 1900-1950, 1951-

1958 en 1959-1976. 
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