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Arvid Gulvik Lie zal voor velen van ons een onbekende naam 

zijn. In Noorwegen echter was hij een bekend verzamelaar. 

Zijn verzameling Noorwegen 1855 – 1883 was van een 

adembenemende schoonheid. Ze was gevuld met vele 

zeldzame en unieke stukken. Deze verzameling, samengesteld 

in tientalle jaren is in de loop van 2010/2011 geveild bij het 

bekende veilinghuis Kjel Germeten in Oslo. Het is altijd goed 

om te weten dat een hoogstaande verzameling met vele 

topstukken door middel van een veiling weer op de vrije markt 

komt. Hierdoor blijft dit materiaal verkrijgbaar voor de 

verzamelaarswereld. Aan de andere kant is het triest dat een 

mooie verzameling met de daarin opgenomen kennis 

versplinterd wordt en over de wereld verspreid wordt. 

Gelukkig komt het de laatste tijd vaak voor dat een veilinghuis 

dit soort verzamelingen, voordat de verkoop plaatsvindt, een 

bundeling van de betreffende verzameling maakt en deze 

publiceert, waardoor de gehele verzameling, met de daarin 

opgesloten kennis, bewaard blijft voor het nageslacht.  

 

 

Door dit soort publicaties kunnen vele geïnteresseerde verzamelaars 

kennis nemen van dit soort grote en interessante verzamelingen. De 

verzameling van Arvid blonk uit door zijn eersteklas kwaliteit en zijn 

voorkeur voor ongewone stukken. Tevens was zijn liefde voor de 

Noorse scheepspost zeer zeker terug te vinden in deze sublieme 

verzameling. Een aantal mooie brieven naar Nederland zijn in deze 

verzameling opgenomen. De tijdspanne van deze verzameling (een 

kleine 30 jaar) omvat niet alleen het Skilling tijdperk maar toont ook 

de eerste emissies Øre posthoorn zegels en de Koning Oscar II 

zegels. In 8 frames, 128 bladen, vindt u niet alleen zéér veel mooi en 

luxe materiaal, alles in levensechte kleuren weergegeven, maar leert 

u ook nog het een en ander over de Noorse filatelie en diverse 

postale achtergronden.  

Het is een prachtig boek met voor vele van ons onbereikbare 

stukken maar als u ooit wilt gaan exposeren of als u echt een goede 

verzameling wilt opbouwen zou ik het boek zeker willen aanbevelen. 

Kijk niet alleen maar leer ook hoe je een verzameling kan opbouwen 
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