
 

Håndbok Norske 4-rings nummerstempels 1890-1940. 

 

Onder deze titel heeft de bekende postzegelhandelaar, -

verzamelaar en auteur Finn Aune de langverwachte 

opvolger van het handboek uit 1987 van Bjørn E. Bunæs 

en A. Langangen gepubliceerd. 

In mijn optiek zijn de 4-rings nummerstempels een 

ondergeschoven kindje in de Noorse filatelie. In de 

Norgeskatalogen en de -postal kunnen we al sinds jaar en 

dag de 3-ringsstempels en vele type datumstempels terug 

vinden maar naar mijn weten heeft er nooit een overzicht 

of verhandeling, behalve enkele artikelen in het NFT, over 

de 4-ringsstempels in gestaan. Dan is het na ruim 30 jaar 

wel tijd voor een gedegen vernieuwde uitgave. In 

samenwerking met Svein Gangdal (               ) is er in de 

loop van de tijd, er is ruim 16 jaar aan gewerkt, een s oort 

van database ontstaan. Hierin omschreven beide 

verzamelaars de in hun verzameling aanwezige zegels en 

brieven met deze stempels. Met voornoemde 1987 

publicatie en veel nieuw gevonden informatie plus input 

van diverse verzamelaars en veilinghuizen was er genoeg 

reden om een geheel herziene en opnieuw opgezet 

overzicht uit te geven.  Waar zijn deze stempels gebruikt? 

Dit is niet zo een, twee, drie uit te leggen maar simpel gezegd zijn het kantoren op het platteland, lees 

afgelegen en dun bevolkte gebieden, waar de beheerder een lokaal persoon was die het verzamelen van de 

brieven voor een bepaalde regio, onbetaald, op zich nam. ook op bepaalde spoorlijnen en scheepsroutes 

waren deze stempels voorhanden. In de Noorse introductie wordt het uitgebreid uitgelegd. Er is ook een 

Engelse en Duitse introductie maar die is, helaas, zéér summier. De stempels worden in  numerieke volgorde 

vermeld. Beginnend bij nummer 1 vinden we per  stempel een afbeelding (of afbeeldingen als er meerdere 

typen bekend zijn) van het stempel. Verder vinden we de plaatsnaam of plaatsnamen, waar het zegel is 

gebruikt alsmede de vroegst bekendste en laatst bekendste gebruiksdatum. Indien voorhanden word er ook 

een zegel of poststuk met het stempel afgebeeld. Eventuele bijzonderheden worden ook vermeld. Als we bij 

het laatste nummer zijn aan geland hebben alle we 950 nummers gehad. Het is een handboek en geen 

catalogus dus zal men tevergeefs naar cataloguswaarden of prijzen zoeken. Wel word er per stempel een 

zeldzaamheidswaardering gegeven en wel in de vorm van een getal van 1 t/m 10, waarin 1 staat voor zéér 

gewoon (meer dan 76 bekend) en dan oplopend naar uiterst zeldzaam (1 tot 3 bekend). De verschillende 

soorten van gebruikers, zoals  trein, schip of vast "kantoor" word door een achtergrondkleur bij de beschrijving 

aangegeven. Ondanks dat de Noorse taal gebezigd is, is de geleverde informatie met een beetje moeite en 

goede wil redelijk te begrijpen. Het geheel word afgesloten door een alfabetisch overzicht van plaatsnamen 

met de aldaar in gebruik geweest zijnde stempels en twee overzichtstabellen met uitzonderingen en 

bijzonderheden. Met de aanschaf van dit handboek komt u in het bezit van een grote hoeveelheid informatie 

die voor de verzamelaar van deze Noorse ondergeschoven kindjes in stempelland onontbeerlijk is. Een  goed 

opgezet en uitgevoerd brok  literatuur. 
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