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Een andere categorie zijn de kaarten die uitgegeven werden op de dag van uitgifte van bepaalde zegels. 

Deze kaarten werden dan voorzien van de betreffende zegel(s) en die werden dan door de ontwerper 

voorzien van zijn handtekening. Deze kaarten worden ook wel "Tegner og Gravørkort" genoemd. De 

eerste kaart werd al in 1931 uitgegeven ter gelegenheid van een jubileumtentoonstelling. Tot op heden 

worden deze "Minneblokker" niet alleen vervaardigd en uitgegeven maar ook zeer zeker verzameld. Veel 

kaarten zie je regelmatig soms zelfs meerdere malen voorbij komen. Maar sommigen zijn zeldzaam tot 

zéér zeldzaam. Hoewel veel kaarten afbeeldingen van echte postzegels dragen waren ze niet 

frankeergeldig. Maar ja soms is er een handige slimme verzamelaar die zo een kaart weet te gebruiken als 

frankering en er mee wegkomt. 

Er werden al eerder pogingen gedaan om deze kaarten te catalogiseren. Zo kunnen we in de 

Norgeskatalogen en in de Handlerkatalogen een opsomming vinden. Ook de firma Skanfil heeft een lijst 

gepubliceerd met kaarten. Tevens zijn er, in het uitermate aanbevolen, boekje "Det lille bibliotek" deel 1 

en in het blad "Nye Frimerke Forum" overzichten gepubliceerd. Echter de fanatieke verzamelaar van deze 

hebbedingen weet dat er veel meer zijn dan de op deze overzichten terug te vinden kaarten zijn. Ole, hij 

heeft eerder al het kloeke werk (2 echt dikke delen) over de Noorse FDC's uitgegeven, heeft zich over 

deze kaarten gebogen en heeft nu een overzicht gepubliceerd van alle kaarten die bij hem bekend zijn.  

Het verschil met de andere lijsten is dat hier alle bekende kaarten ook daadwerkelijk afgebeeld worden. 

Ook als er voor de zelfde gelegenheid meerdere identieke kaarten maar met andere bijzonderheden 

werden uitgegeven. Het boek behandelt 90 jaar aan souvenirkaarten vanaf de eerste uitgave (1931) tot 

en met 2021. Ole onderscheidt 4 soorten kaarten, maar deelt het boek niet op in deze vier soorten. Het 

boek is chronologisch opgebouwd en per jaar worden de kaarten benoemd en afgebeeld.  

 

 

 

Elke verzamelaar van Noorse postzegels heeft 

ze wel eens gezien. Bij ons (NFV Skandinavie) 

zien we ze vaak in de rondzendingen en in de 

veilingen. Ook op de bijeenkomsten zie je ze 

regelmatig langskomen. Het zijn doorgaans 

herinneringsvelletjes/-kaarten die bij diverse 

gelegenheden uitgegeven werden. Zo waren, 

en zijn ze nog steeds, verkrijgbaar bij 

tentoonstellingen, beurzen, verenigingsjubilea 

maar ook als cadeautje bij de aankoop van een 

catalogus of een andersoortige publicatie.  

Meestal moest er voor die kaarten betaald 

worden ter ondersteuning van een vereniging 

of ter bestrijding van de kosten van een 

tentoonstelling. Er zijn ook kaarten in de vorm 

van een menu, deze werden aan de gasten van 

een tentoonstellingsdiner c.q. Palmares aan de 

aanzittenden gegeven. Vaak hebben ze een 

afbeelding van een postzegel of er werden 

echte postzegels op geplakt én afgestempeld 

die een relatie hadden met de uitgave van de 

betreffende kaart. Maar ook andere 

voorstellingen kunnen voorkomen. 



 

Bij de kaart komt ook extra informatie zoals waar en door wie en waarom de kaart werd uitgegeven. Daar 

waar bekend worden ook de oplage cijfers vermeld. Zoals gemeld zijn de kaarten ook allemaal afgebeeld. 

Deze afbeeldingen zijn allen in kleur, behalve de kaarten die in realiteit in zwart/wit werden gedrukt 

uiteraard. 

In mijn optiek is het een prima boek dat een onderbelicht aspect van de Noorse filatelie onder de 

aandacht brengt. Niet alleen de verwoede verzamelaar maar ook de beginner kan hier veel nuttige 

informatie uit putten. Warm aanbevolen!! 
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