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We vinden de gebruikte papiersoorten terug. Een apart hoofdstuk waarin diverse varianten worden 
beschreven is van toegevoegde waarde echter een klein aantal worden ook daadwerkelijk afgebeeld. Maar 
daar hebben we een aparte catalogus voor. Wat ik zéér positief vind is de afbeelding van alle bijzondere en 
FDC stempels, ook een overzicht van de gebruikte hand (datum) stempels (sinds 1 januari 1993) is een 
vooruitgang. Uiteraard vinden we een overzicht van de diverse postkantoren op de Åland eilanden, met 
een duidelijke markering welke nog open zijn en welke, met data, reeds gesloten c.q. opgeheven zijn. Ook 
een tarievenoverzicht ontbreekt zoals gewoonlijk niet evenals een adressen lijst en een aantal boeken 
waarin het e.e.a over de eilanden terug te vinden is. 
Het is wederom een boekwerkje waar de Åland verzamelaar weer een jaar mee vooruit kan en ik vind dat 
de aanschaf prijs absoluut goed besteed is! 
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Wederom heb ik bij Robert Fillips voor onze leden een speciale prijs kunnen bedingen. Onze leden betalen 
33,00 Euro inclusief porto!! Als u de catalogus wilt kopen stuur dan een briefje of e-mail en vermeld dan dat 
u lid bent van de NFV Skandinavie. U krijgt dan de catalogus thuis met de rekening. Deze catalogus is ook 
digitaal te verkrijgen. Voor 14,50 Euro krijgt u dan een USB-stick waarop de gehele inhoud van de papieren 
catalogus te vinden is. Mocht u beide uitgaven (papieren- en USB-stick uitgave) willen hebben kan dat voor 
een speciale prijs. De rekening kunt u op de volgende manieren betalen. Cash in brief. Per Giro (met IBAN 
nr.). Met uw VISA- of EURO- kaart, of via PAYPAL.  
 
Meer info op: www.aland-spezial.de waar ook meer info voor de Åland verzamelaar te vinden is. Op deze 
site zijn bovendien een aantal aardige pagina’s te bezoeken waarop diverse onderwerpen dieper worden 
behandelt. 
  

Dit is alweer de 22e editie van deze uitgebreide en 
gebruiksvriendelijke catalogus. Deze uitgave is reeds in februari 
verschenen maar ik kreeg hem pas onlangs aangeboden. 
De catalogus is geheel in het Duits gesteld dus makkelijk 
toegankelijk. 
Zoal gewoonlijk vinden we alle postzegels, postzegelboekjes, 
postwaardestukken en vele andere producten uitgegeven door de 
postadministratie van Åland. Alle zegels en boekjes alsmede de 
automaat of ATM- en Jule zegels zijn in kleur afgebeeld de 
postwaardestukken zijn nu ook in kleur te bewonderen. Bij de 
fabricage en uitgave van de automaatstroken zijn er onlangs nogal 
wat problemen geweest. Dit veroorzaakte een aantal variëteiten 
die in deze catalogus behandeld worden. De prijzen worden 
vermeld  voor postfris en gestempeld en uiteraard op brief. Ook de 
gutterpairs (zelfs met nr. en symbolen) krijgen deze prijszettingen 
mee.  

 
 



 

 

 

 


