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Ook dit jaar is het Tryg ve Karlsen weer ge -
lukt om een fi la te lis tisch jaar boek te la ten
ver schij nen. Maar liefst 160 pagina’s vol le -
zens waar di ge za ken. En ook dit jaar weer
ge deel te lijk in kleur. Het jaar boek kent de
ver trouw de in de ling: sier stem pels, post ze -
gel uit ga ven met de eer ste dag stem pels, om -
sla gen van post ze gel boek jes met de
in houd, en alle ver sche nen post waar de -
stuk ken. En na tuur lijk de di ver se in te res -
san te ar ti ke len. Afkom stig uit de di ver se
ve re ni gings bla den, spe ci aal ge schre ven
voor deze uit ga ve, of af kom stig uit de ca ta -
lo gi van een van de twee post ze gel ten toon -
stel ling en die in 2005 heb ben plaats ge von-
den: Oslo 2005 en Norfilex 06. De sier stem -
pels wor den van het in ter net ge haald, dus
ook dit jaar weer de ver zuch ting dat de di a -
me ter van de ver schil len de stem pels niet

met ze ker heid kun nen wor den ge ge ven. Jam -
mer dat ca ta lo gi se ring zo’n moei zaam pro ces
is ge wor den door het in ge bre ke blij ven van
Post Nor ge. Uit di ver se pu bli ca ties in de fi la te -
lis ti sche pers is dui de lijk ge wor den dat de eer -
ste dag stem pels, ge bruikt door de fi la te lis-
ti sche dienst in Oslo, vaak af wij ken, met name 
in di a me ter, van de stem pels die ’ter plekke’
zijn ge bruikt. Jam mer dat de tij den van
‘stempel info’ niet meer zijn. Laatst ge noem de
pu bli ca tie ver scheen in de ja ren 70, 80 en 90
van de vo ri ge eeuw en vorm de een in for ma -
tie ve voor aank on di ging van onder andere
stempels die zouden gaan verschijnen. 
Het jaar 1905 was een his to risch jaar in de
Noor se ge schie de nis. Re den dat dit jaar di ver -
se ma len te rug komt in post his to ri sche ar ti ke -
len. Kor te ar ti ke len over stem pels, post ze gel-
uit ga ven en cinderella’s, wis se len af met uit -
ge brei de re ar ti ke len. Onder an de re een ar ti kel 
over het feit, dat pas in 1907 Noor we gen post -
ze gels kreeg met zijn ei gen ko ning: Haak on
VII. Tot die tijd had Noor we gen het moe ten
doen met een af beel ding van de Zweedse
koning Oscar II. 
Een fraai ge ïllustreerd ar ti kel over ge vange-
nenk am pen, op ge richt om Noor se col la bo ra -
teurs na het be ëindigen van de Twee de We rel -
door log ge vang en te zet ten. De schrij ver geeft 
aan dat hier een nog on ont gon nen ge bied ligt, 
dat vraagt om ca ta lo gi se rig. 
Deens West-Indië wordt post his to risch fraai
be licht in een ar ti kel. 
Ro ald Hol ten pro beert in een uit ge breid ar ti -
kel dui de lijk te ma ken, wat de re den was om
het post ver voer op de rou te Trond heim-Kir ke -
nes te beëindigen. 
De ge schie de nis van de Duit se mij nen leg ger
S.M.S. ‘Berlin’ wordt be licht. De be man ning
van dit schip werd in 1914 ge ïnterneerd, toen
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het de fjord bij Trondhjem bin nen voer. Uit -
ge breid wor den ge cen su reer de brie ven en
kaar ten getoond.
Diep gra ven de post his to ri sche ar ti ke len be -
han de len on der an de re het post kan toor van 
Maal sel ven, en han del en post in het oude
Finmark. 
Een ar ti kel han delt over 400 jaar ge druk te
kran ten. Tot slot van deze niet com ple te
op som ming wil ik een van de in te res sant -
ste ar ti ke len noe men. Hier in wordt een ca -
ta lo gi se ring ge maakt van de di ver se
machi ne stem pels die ge bruikt zijn op di ver -

se plaat sen in Noor we gen tij dens de Olym pi -
sche Spelen van 1952 in Oslo. 
Druk tech nisch ziet het boe kwerk je er pri ma
uit. Ik kreeg het pas in be zit na mijn zo mer va -
kan tie. Geen boek om in een adem uit te le -
zen. Het vraagt om een be hoor lij ke lees tijd en
pas tij dens de donk ere da gen rond Kerst kon
ik het boek ge le zen dicht slaan. Uren lees ge not 
voor om ge re kend nog geen 12 euro. We kun -
nen als Ne der land se fi la te lis ten ja loers zijn 
op onze Noor se col le ga´s. Mis schien dat een
Ne der lands vei ling huis het voor beeld van
Skan fil AS over neemt en in copro duc tie met
de NBFV ook een der ge lijk werk jaar lijks kan
la ten ver schij nen. De opla ge in Noor we gen is
1500 exem pla ren. Mis schien zijn ze nog te
koop. De volgende verschijnt in juli 2007.
Fi la te lis tisk årbok 2006. Re dac teur: Tryg ve
Karlsen. ISBN 82/992166/5/6. Norsk Fi la te list -
for bund- Skan fil AS. Prijs Nkr 95 plus porto.
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Bij la ge bij de twee de uit ga ve van een fi la te lis tisch jaar boek
in 1984. Het jaar boek be vat te  een ar ti kel over het post ver -
voer op de rou te Trond heim- Kir ke nes.met de ti tel 'En tra -
dis jons rik in sti tus jon går over i his to rien'. Hier in wordt
ver teld dat de scheeps rou te tus sen Kris ti a nia en Tronhjem
in 1874 werd ver lengd tot Tromsø. Achter grond voor deze
uit brei ding van de rou te was de rij ke oogst van de ha ring -
vis se rij. La ter werd de rou te uit ge breid tot Ham mer fest. In
dit jaar boek wor den de ach ter gron den be licht van het be -
sluit om in 1983 de pos texoe di tie op deze rou te te be -
eindigen.

In 1905 wa ren er de no di ge po li tie ke span ning en tus sen Noor -
we gen en Zwe den. Noor we gen wil de zijn zelf stan dig heid met
een ei gen ko ning. Prins Carl van De ne mar ken, de op een na
oud ste zoon van van kroon prin ses Lou i se en kroon prins Fre -
de rik (de la te re ko ning Fre de rik VIII), werd ge vraagd om ko -
ning van Noor we gen te wor den. Prins Carl, die ge trouwd was
met prin ses Maud, jong ste doch ter van ko ning Edward VII en
ko ning in Alexan dra van Enge land, ac cep teer de het aan bod.
De fa mi lie had reeds een 2-jaar oude zoon, Alexan der, die de
la tere Kong Olav werd. De nieu we ko nink lij ke fa mi lie kwam
op 25 no vem ber 1905 naar Noor we gen. Na on der wor pen te
zijn ge weest aan bui ten land se ko ning en ge du ren de bij na 600
jaar, had Noor we gen ein de lijk zijn ei gen ko ning ge kre gen, die 
de naam Haak on VII aan nam. De ze gel van Oskar II werd ver -
vang en door een pro vi so ri sche uit ga ve van het rijks wa pen.
Pas op 10 au gus tus 1907 ver sche nen de eer ste post ze gels van
Haak on VII.


