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Åland - Spezial 2013 

De laatste uitgave van deze catalogus was al weer twee jaar 

geleden. Ons lid Robert Fillips, woonachtig in Duitsland, is nu al 

weer 20 jaar de trotse uitgever van deze Åland-Spezial. 

Eigenlijk kunnen we langzaam aan gaan spreken van een 

handboek i.p.v. een catalogus. Van een klein, dun, verlijmd 

boekje met zwart-wit afbeeldingen is het uitgegroeid tot een 

kloek boekwerkje met een spiraalbinding en afbeeldingen in 

kleur, dat zijn bestaansrecht ten volle bewezen heeft. 

Het hier voor mij liggende boekwerk behandelt alle door de 

Ålandse post uitgegeven filatelistische producten. 

 

Uiteraard beginnen we met de postzegels. Vooraf gegaan door 

een redelijke inleiding waarin vele begrippen en afkortingen 

worden uitgelegd, worden in 130 pagina’s alle postzegels 

uitgebreid behandeld en met uitgebreid bedoel ik ook 

uitgebreid. Van elke serie worden vele technische gegevens 

vermeld evenals een uitleg betreffende de afbeelding en de 

reden van uitgifte. Tevens worden zowel de FDC-afstempeling 

als het vignet van het FDC cover afgebeeld. Uiteraard vinden 

we prijzen voor postfris, ongebruikt en gebruikt 

Zoals gebruikelijk vinden we ook prijzen voor de diverse “Gutterpairs” alsmede deze op brief. Verder vinden we vele varianten, 

afwijkingen en “plaatfouten”. Deze worden duidelijk afgebeeld en geprijsd. Hiervoor is een apart hoofdstuk (15 pagina’s) 

ingericht. Na de zegels krijgen we de bijzonderheden voorgeschoteld waaronder de tentoonstellingszegels, de  automaatstroken, 

de Kerstzegels en de postzegelboekjes. De diverse postwaardestukken, maximum- en tentoonstellingskaarten, de speciale- en 

tentoonstellingsstempels hebben allemaal een eigen hoofdstuk toegewezen. De souvenirmappen en -boeken worden uiteraard 

niet vergeten. 11 pagina’s zijn ingeruimd voor de posttarieven. De zegels en boekjes worden allemaal in kleur afgebeeld. De 

afbeeldingen zijn helder en scherp, zelfs die van alle stempels. Tussen de diverse hoofdstukken door vinden we diverse tabellen 

en lijstjes met o.a. de mapjes en jaarboeken. Ook een overzicht van de postkantoren evenals adressenlijstjes etc. ontbreken niet. 

Voor de Ålandverzamelaar is dit een onmisbaar handboek. Onze leden kunnen dit boekwerk rechtstreeks bij Robert bestellen. Als 
u het boek wilt bestellen dan kunt u Robert schrijven of mailen. U krijgt het boek thuisgestuurd en op de bijgevoegde rekening 
staan Robert’s gegevens zodat u het boek per giro/bank kunt betalen. Voor onze leden is er een speciale ledenprijs. Deze 
bedraagt 30,00 euro. Voor dit geld krijgt u het nog thuisgestuurd ook!! Wel even uw lidmaatschapsnummer bij de bestelling 
vermelden. 
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