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Het boek is voorzien van zeer veel afbeeldingen waarvan een groot aantal in kleur. Het 
formaat is17,6 x 25 cm. De harde kaft zorgt ervoor dat het boek intensief gebruikt kan 
worden, zonder dat het al na een paar keer openen uitelkaar valt. 
 
Wat het boek, behalve dat het in het Engels geschreven is, extra aantrekkelijk maakt is, een 
complete lijst met afbeeldingen van alle 200 primaire types met hun posities alsmede de vijf 
secundaire types die nog ongeplaatst zijn. Dit alles in perfecte blauwwitte afbeeldingen. Die 
zijn, althans volgens mij, een zeer duidelijke verbetering ten opzichte van de tot nog toe 
gebruikte zwart-witte afbeeldingen. 
 
Ik persoonlijk vind, dat dit boek bij geen enkele Noorwegenverzamelaar mag ontbreken. De 

prijs valt mee: slechts 300,- NOK (ongeveer  80,- (35,- €)) exclusief porto. Voor onze lezers 
kan ik ook ditmaal een redelijke korting bedingen; in dit geval hoe meer zielen hoe meer 

vreugde. Waarschijnlijk gaat dit dan ongeveer  70,- (31,- €)kosten. 
 

Bestellingen kan ik alleen aannemen na vooruitbetaling van  70,- (31,- €) op postrekening 
3870736 ten name van NFV Skandinavië te Amsterdam onder vermelding van ‘Handboek 
Noorwegen Nr. 1' Betalingen moeten voor 1 juni op voornoemde rekening binnen zijn. 
Eventuele verschillen zullen, net als bij de AFA-Speciaal het geval was, bij aflevering van de 
boeken worden verrekend. Is bij de vereniging niet meer op voorraad! 
 
Titel: Norway Number One, The New Handbook 
Schrijver: Tore Gjelsvik 
Taal: Engels 
Bladzijden: 112 
Illustraties: zwart/wit + kleur 
Gebonden, 24,5 x 17,5 cm. 
ISBN: 82-992129-3-6 
Uitgever: Tore Gjelvik 
Prijs: 300,- NOK Excl. verzendkosten 
 

Eind 1994 is er een nieuw handboek verschenen met als 
onderwerp Noorwegen nummer een. Toren Gjelsvik is 
de auteur. Het is het eerste handboek van een Noorse 
schrijver sinds het alweer dertig jaar geleden 
verschenen ‘Handbok over Norges Frimerker’. Hierin 
werd in 23 pagina’s de nummer een van Noorwegen 
behandeld. In 1983 verscheen er nog een Engelse 
uitgave van V. Tuffs. Ook dit was met zijn 50 pagina’s 
beknopt. 
Het nieuwe combineert alle vorige publicaties, waar 
nodig aangevuld met nieuwe ontdekkingen. Het geheel 
is opgezet in een logische volgorde waardoor het zeer 
leesbaar is en begrijpelijk ook voor de niet zo ver 
gevorderde verzamelaar.  
In de 112 pagina’s komen onder meer aan de orde: de 
achtergrond van de emissie, de druk, de technische 
aspecten, het gebruik en de gebruiksmogelijkheden, de 
diverse mogelijkheden wat betreft de afstempelingen 
en de tot op heden bekende penvernietigingen.  

 

 


