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 De eerste vignetten werden door de NKS (Norges Kvinnelige Sanitetsforening) uitgegeven. 
De basis van dit boek zijn de door deze vereniging uitgegeven zegels. Tevens vinden we 
zegels van vele andere, zowel lokale als landelijke, organisaties, instellingen en verenigingen. 
Finn Aune pretendeert alle officiële en onofficiële uitgaven vermeld te hebben. De 
verschillende verschijningsvormen zoals de diverse tandingen, geheel of gedeeltelijk 
ongetande zegels alsmede de vele zogenoemde “Skalatrykk” en een flink aantal varianten 
etc. zijn ook in dit boek terug te vinden. Wat in Noorwegen ook veel verzameld wordt zijn de 
aankondigingsfolders en plakkaten. Ook deze worden vermeld. Verder vinden we boekjes, 
proeven, essays. De prijzen zijn weergegeven in drie kolommen en wel voor postfris, 
gestempelde losse zegels en voor zegels op brief of kaart. Zegels met plakker of zonder 
plakker kregen een vast percentage ten opzichte van de postfrisse zegels. 

Ondanks dat het boek in het Noors is gesteld vind ik het een welkome aanvulling voor de 
verzamelaar van Scandinavische kerstzegels. Mocht er belangstelling voor dit boek zijn, laat 
het mij dan s.v.p. weten. Ik kan het boek waarschijnlijk met korting krijgen en met gedeelde 
verzendkosten valt het misschien nog voordeliger uit om het e.e.a. gezamenlijk te bestellen. 
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100 Jaar Noorse kerstzegels. Dit was een mooie 

gelegenheid om een kleurige uitgave te verzorgen. 

In 1995 had Vemund Jjødal al een eerste simpele 

opsomming uitgegeven. Maar dit was een geheel in 

zwart/wit uitgegeven kleine oplage en al lang niet 

meer verkrijgbaar. Deze simpele uitvoering heeft er 

wel voor gezorgd dat er veel nieuwe feiten boven 

water kwamen. In samenwerking met Finn Aune is 

alles opnieuw gerangschikt, opgezet en opnieuw 

bewerkt. Het resultaat mag er wezen. Een 160 

pagina’s tellend boek, volledig in kleur en voorzien 

van vele extra’s zoals plaatfouten en varianten. 

Uiteraard zijn er in Noorwegen, net als in de andere 

Noordse landen, een aantal instanties/verenigingen 

die elk jaar “Julemerker” uitgeven. Het is dan ook 

een uitgebreid verzamelgebied waarin eenieder wel 

wat naar zijn gading vindt en ook specialisaties 

makkelijk te vinden zijn.  
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