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Door deze praktijk is er van honderd jaar postpakket verzendingen weinig bewaard 

gebleven. Niet alleen wat de kaarten zelf betreft maar ook van alle regels en verordeningen 

betreffende het verzenden van pakketten naar binnen- en buitenlandse bestemmingen is 

niet veel bewaard gebleven. Dank zij jarenlang verzamelen en het geluk om een bewaard 

gebleven archief te mogen doorspitten is er een redelijke kennis bij elkaar gebracht. Op basis 

van dit alles is dit boek geschreven. 

 

Het behandelt in het eerste hoofdstuk de vroege geschiedenis van de pakketservice. In het 

volgende hoofdstuk wordt de binnenlandse pakketdienst beschreven. Dit hoofdstuk is weer 

onderverdeeld naar onderwerpen als: de formulieren en kaarten, kranten en tijdschriften, 

portvrije verzendingen, rembours-, verzekerde-, expresse- en grote of moeilijk hanteerbare 

zendingen, alsmede het verzenden van medicijnen. Een ander hoofdstuk, “andere diensten”, 

behandelt de lokale pakketdiensten, retour- en doorgezonden pakketten, alsmede extra of 

achteraf te betalen kosten en pakketten verzonden per luchtpost.  

 

Een ander belangrijk hoofdstuk is dat waarin de vele stempels die op de kaarten te vinden 

zijn worden behandeld. Verder vinden we nog informatie over machinefrankeringen, 

diensten voor militairen en oorlogspost, inkomende en uitgaande pakketten en een 

hoofdstuk over formulieren en labels. Het boek sluit af met zeven pagina’s met tabellen met 

vele tarieven en een overzicht van geraadpleegde literatuur en een dankwoord aan hen die 

meehielpen om dit boek te bewerkstelligen. 

 

Ik denk dat de echte Noorwegenverzamelaar, die iets meer wilt weten betreffende pakket 

verzendingen, in deze publicatie een mooie bron van informatie te pakken heeft. 

 

Het verzamelen van Noorse pakketkaarten is nu niet 

bepaald een populaire bezigheid onder de 

Noorwegenverzamelaars. Je zou het zelfs het 

ondergeschoven kindje van de Noorse 

postgeschiedenis kunnen noemen. Twee 

verzamelaars die deze tak van “sport” al jarenlang 

bedrijven vonden dat het gebrek aan geschreven 

info over de pakketpostkaarten maar eens 

opgeheven moest worden. Dit boek is het resultaat. 

De kennis en materiaal van beiden plus dat van 

bevriende verzamelaars werd op een rijtje gezet. 

Postpakketkaarten werden door het postkantoor 

ingenomen en een vastgestelde tijd bewaard. 

Daarna werden ze vernietigd. De aangebrachte 

frankering werd aangewend, maar absoluut niet 

altijd, voor het opvullen van kilowaar die door de 

post aan verzamelaars werd verkocht. 

 



 

Korting kan ik op deze publicatie niet verkrijgen maar om op de portokosten te besparen ben 

ik bereid om voor meerdere geïnteresseerden een aantal boeken in één keer te bestellen. 

Laat het mij zo spoedig mogelijk weten. Als toegift een tweetal bladzijden uit deze uitgave. 
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