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Zoals gewoonlijk vinden we alle postzegels, postzegelboekjes, postwaardestukken en de vele andere producten 
(mappen, mapjes, boeken, maximumkaarten en tentoonstellingskaarten)  uitgegeven door de postadministratie 
van Åland. Alle zegels en postzegelboekjes alsmede de automaat of ATM- en Jule zegels zijn in kleur afgebeeld 
evenals de postwaardestukken. De prijzen worden vermeld  voor postfris en gestempeld en uiteraard op brief. 
Ook de gutterpairs (zelfs met nr. en symbolen) krijgen deze prijszettingen mee. We vinden de gebruikte 
papiersoorten terug. Een apart hoofdstuk waarin diverse varianten bij de gewone postzegels worden beschreven 
is van toegevoegde waarde echter een klein aantal worden ook daadwerkelijk afgebeeld. Maar daar hebben we 
een aparte catalogus voor. Bij de fabricage en uitgave van de automaatstroken zijn er in 2013 nogal wat 
problemen geweest. Dit veroorzaakte een aantal variëteiten die in deze catalogus behandeld worden. Wat ik zéér 
positief vind is de afbeelding van alle bijzondere stempels (sinds 1961!) inclusief de "beeldstempels"(dit zijn 
gebruiksstempels maar met een illustratie in het stempel) en FDC stempels. Het 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, is verdwenen Voor deze informatie wordt verwezen naar een aparte uitgave die bij 
de schrijver verkrijgbaar is evenals andere literatuur over de Åland eilanden. Wel is het tarievenoverzicht 
uitgebreid en aangevuld en zoals gewoonlijk vinden we  een adressen lijst en een aantal boeken waarin het e.e.a. 
over de eilanden terug te vinden is. 
Het is wederom een boekwerk waar de Åland verzamelaar weer een jaar, of twee?), mee vooruit kan en ik vind 
dat de aanschaf prijs absoluut goed besteed is! Voor de leden van de NFV SKANDINAVIË is er de mogelijkheid om 
de catalogus, rechtstreeks bij ons lid Robert Fillips te bestellen voor € 35  inclusief verzendkosten. Een mailtje of 
een briefje met vermelding van naam en lidnummer voldoet. Betalen kan na ontvangst via giro overmaking. 
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Op het eerste moment dat ik de 24e editie van deze uitgebreide 
en gebruiksvriendelijke catalogus zag miste ik de spiraalbinding. 
Het ziet er wel goed uit maar ik vind het toch wel fijn dat een 
catalogus open blijft liggen terwijl je er mee bezig bent. Afijn 
niets is voor eeuwig niet waar? 
 
De catalogus is, zoals gewoonlijk geheel in het Duits gesteld dus 
makkelijk toegankelijk. Mocht het Duits niet uw favoriete taal 
zijn... Geen nood er wordt een 8 bladig boekje meegeleverd 
met een uitgebreide uitleg in het Engels. Hierin wordt op een 
simpele wijze het e.e.a. omtrent de gebruikte symbolen etc. 
uitgelegd. Het boekje bevat ook een Duits - Engelse 
woordenlijst. 
 
De populariteit van dit gebied is nog steeds stijgend. Dit komt 
mede door het feit dat de Ålandse-Post een "modest" uitgifte 
beleid voert. In 2014 verschenen er 15 zegels en 2 blokjes en in 
2015 waren er dat 16 en 0 blokjes. Wel worden de zegels 
regelmatig in velletjes van 10 uitgegeven. Hierop worden dan 
extra afbeeldingen op de rand en tussen de zegels aangebracht 
waardoor de (thematische) verzamelaar verleid wordt tot het 
aanschaffen van deze hele velletjes.  

 


