
 
 

Titel: NORSKE FRIMERKER 2014 
Zoals gewoonlijk heeft SKANFIL (een van de grootste 
Noorse handelaren op het gebied van postzegels en 
aanverwante artikelen) ook dit najaar deze simpele 
maar handige prijslijst gepubliceerd. U leest het goed, 
prijslijst. Het is een dun boekje dat, voor de 
verzamelaar die graag een simpel overzicht wil 
hebben om zijn Noorwegen verzameling bij te 
houden en niet te veel wil betalen voor een 
gespecialiseerde catalogus, een prima alternatief is. 
Alle Noorse zegels worden op summiere wijze 
behandeld en besproken. Toch is er ruimte voor het 
tonen en begrijpbaar maken van types zoals bij de 
beruchte Posthoorn zegels. Alle afbeldingen zijn in 
kleur. De prijzen worden aangegeven in 7 kolommen 
voor de klassieke zegels (t/m Haakon 1909/10) 
daarna in 5, 4 of 3 kolommen. Behalve de post-, port- 
en dienstzegels vinden we lijsten met 
postzegelboekjes, Julezegels, FDC’s, maxikaarten, 
blokken (inclusief de officiële en onofficiële Minne- 
en souvenirblokken en kaarten), souvenir- en 
jaarsetjes en alle andere nodige en onnodige fratsen 
die er in de loop der jaren uitgebracht zijn.  
 

In slechts 60 pagina’s vindt u geheel Noorwegen terug. Hierna krijgen we prijslijsten, dus zonder 
plaatjes, met verkoop prijzen van zegels van de andere Scandinavische landen. De Noorse zegels zijn 
genummerd volgens de NORGESKATALOGEN en de andere zegel volgens de AFA catalogus. 
Let op:! Dit is in principe, zoals de titel al zegt, een prijscatalogus van deze firma. Hierdoor zijn de 
vermelde prijzen afwijkend dan van de Norgeskatalogen. Voor de beginnende verzamelaar geeft het 
echter een duidelijke afspiegeling van de marktprijzen zoals die op dit moment in Noorwegen gelden. 
Het laatste gedeelte staat dan ook barstensvol met advertenties en bestellijsten van de Firma 
Skanfil/AS. 
Bij de prijskolommen vinden we twee kolommen in grijs dat zijn de verkoop prijzen van materiaal met 
een gemiddelde kwaliteit.  
 Mocht u lid zijn/worden van de Skanfil-club krijgt u 10% korting op alle bestelde artikelen, dus ook op 
de postzegels. 
Ondanks het commerciële kantje denk ik dat het voor de recht toe recht aan verzamelaar een handig en 
nuttig hulpmiddel is en voor de prijs hoeft u het niet te laten. 
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