
Ton Steen bak kers

Fi la te lis tisch jaar boek 2013

De tijd tus sen Kerst en nieuw jaar leent zich 
blijk baar uit ste kend om een sta pel li te ra -
tuur weg te wer ken, die zich in de loop van
de af ge lo pen maan den heeft op ge sta peld.
En een  van de vas te waar den van die sta -
pel is het fi la te lis tisch Jaar boek van de
Noor se fi la te lis ten bond.
En dit is de der tig ste uit ga ve in rij. 
Zo als be kend is het een ver za me ling van ar -
ti ke len die in de loop van 2012 en 2013 is
uit ge ge ven. Ver sche nen in tijd schrif ten van 

de di ver se post ze gel ve re ni ging en
in Noor we gen en in de di ver se ca -
ta lo gi die zijn ver sche nen naar aan -
lei ding van
post ze gel ten toon stel ling en in
Noor we gen.
En dat al les aang evuld met ar ti ke -
len die spe ci aal voor deze uit ga ve
zijn ge schre ven.
Dat re dac teur Tryg ve Karlsen  snel
werkt, blijkt uit het feit, dat hij zijn 
voor woord op 30 juli 2013 schrijft,
ter wijl er bij dra gen in het boek
staan, die af kom stig zijn uit de ca -
ta lo gus van de Ro ga land-uit stel ling 
2013, die van 31 mei tot 2 juni 2013 
plaats vond in Sta vang er.
Alle bij dra gen zijn ge schre ven in de 
Noor se taal. Waar vroe ger ar ti ke len 
ver sche nen die ge bruikt kon den
wor den als na slag werk voor een
ver za me ling, om dat hier in veel lijs -
ten van bij voor beeld af stem pe lin-
gen ston den, is dit soort ar ti kel in
deze uit ga ve be perkt. Een der ge lijk
ar ti kel is bij voor beeld ge schre ven
door Odd Arve Kvin ne sland. Zijn ar -
ti kel, een ver volg op eer de re ar ti ke -
len be han delt het post ver voer op

de Lo fo ten en Ves terålen. En dit maal toont
hij een lijst van stem pels uit de pe ri o de
1921 tot 1963. Leuk voor de ver za me laar
van boots tem pels.
Voor wie meer wil we ten, staat op het ein -
de van het ar ti kel het adres van de web si te
van de ve re ni ging, die het ar ti kel oor -
spronk elijk pu bli ceer de. Wer vend voor de
ve re ni ging.
Wat verd er op valt is, dat bij di ver se art ike -
len een li te ra tuur lijst is ver meld. Zo als bij -
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voor beeld bij ar ti ke len die de
machi ne stem pels met tekst be han de len, ge -
bruikt in Ber gen. 
Maar wel kun nen de ar ti ke len ge bruikt
wor den om in spi ra tie op te doen, voor het
op zet ten van een nieu we ver za me ling.
Waar bij ik een ar ti kel van Ivar Sundsbø wil
noe men als voor beeld. Hij toont zijn ver za -
me ling over de streek Roms dal. Afbeeld in-
gen van ze gels, stem pels, brie ven en en ve -
lop pen ver tel len het ver haal
van Kyst kul tur, fis ke rier og
fi la te li.
Waar bij hij veel vul dig ge -
bruikt maakt van prent brief -
kaar ten en de mo ge lijk he den 
van de com pu ter om kaar tjes 
af te beel den.
Maar ook de the ma ti sche fi -
la te lie komt aan bod. Bij voor -
beeld bij een ar ti kel over
Noor se schaat sers op bui ten -

land se post a le ob jec ten. Waar -
bij ach ter ‘postale’ in de ti tel
een vraag te ken staat.
Het ar ti kel waar ik met de
mees te in te res se aan be gon
heeft als ( ver taal de) Ti tel:
‘Postverbindingen tus sen
Zuid-Noor we gen en Jut land
van 1400 tot 1940’. Niet
vreemd, ge zien mijn ver za me -
ling die han delt over de ver zen -
ding van niet-ge frank eer de
post van Ne der land naar Noor -
we gen in de ne gen tien de
eeuw. Waar bij de post in de zo -
mer vaak de  gang over het
Skagerak maakte. De nadruk
van het artikel lag evenwel op
de periode na de
bovengenoemde. Maar
interessant is het artikel wel.
En wie het Noors niet beheerst, 
kan al zoekende in het artikel

toch een aardig overzicht krijgen van de
diverse stempels, die in de genoemde
periode zijn gebruikt. Opnieuw een idee
voor een verzameling.
En na tuur lijk is in deze uit ga ve een over -
zicht te vin den van alle pro duc ten, door de
Noor se Post uit ge ge ven in de pe ri o de sep -
tem ber 2012 tot juni 2013: post ze gels, bij -
zon de re stem pels, boek jes en
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post waar de stuk ken. Ove ri gens is dit boek-
werk je de eni ge plaats, waar de ge -
ïllustreerde brief kaar ten wor den af ge beeld,
met eer ste dag stem pel, die in de cem ber
2012 en mei 2014 zijn uit ge ge ven.

De druk kwa li teit is pri ma, even zo de
kleu ren. Niet al les is in kleur, maar de
zwart-wit afbeeldingen zijn ook prima.
Wat mij be treft zijn de 160 pagina’s
hun 120 Noor se kro nen meer dan
waard. En u krijgt er nog een her in ne -
rings blad bij, met daar op twee post -
hoorn ze gels, ge stem peld ‘Norsk
Fi la te lis for bund Landsmøte Sta vang er
1. Juni 2013’. 
De opla ge is 1000 stuks. Mo ge lijk heeft
Henk Burg man nog een exem plaar voor 
u. La ten stu ren uit Noor we gen kost een 
ver mo gen aan post ze gels. Die zijn dan
wel fraai ge stem peld met het ei gen
stem pel van Skan fil. Dat dan weer wel.
Uit ge ge ven door Norsk fi la te list for bund 
en Skan fil AS.

www.skanfil.no
ISBN
978-82-999015-1-2.
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Noor we gen- Deb ne mar ken
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