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In deze catalogus vinden we dus de postwaardestukken die na 1960 zijn uitgegeven voor de 

volgende landen: Denemarken met Færøer (16) met ook de postkaarten voor/van 

"staatsbedrijven” zoals de spoorwegen en de sociale gezondheidsdienst etc., Finland met 

Åland (25), IJsland (1), Noorwegen (27) en Zweden (27). Niet alleen de gewone briefkaarten 

maar ook de speciale geïllustreerde kaarten, luchtpostbladen, verhuisberichten, 

vouwbrieven en speciale producten zoals voor het verzenden van cassettebandjes vinden we 

in deze catalogus vermeld. De stukken zijn gewaardeerd in twee kolommen, een voor 

gebruikt en een voor ongebruikt. De informatie die per uitgave vermeld wordt is redelijk 

uitgebreid en de illustraties, ondanks dat ze niet in kleur zijn, zijn scherp en duidelijk. 

Een goede bruikbare catalogus die best een aanvulling kan zijn op de diverse bekende 

Scandinavische catalogi. Mocht u de Michel catalogus van de postwaardestukken van vóór 

1960 nodig hebben: deze is nog steeds te verkrijgen. Ook de Michel catalogi kan ik voor onze 

leden met korting leveren. 
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Twee jaar geleden kwam Michel met de 

Postwaardestukken catalogus voor Europa. Deze 

catalogus liep echter maar tot aan 1960. Hierin vinden 

we de postwaardestukken die door de diverse Europese 

postadministraties uitgegeven zijn tot aan het jaar 1960. 

De periode na 1960 moest dus opgevuld worden. Door 

de vele nieuwe uitgaven heeft men besloten om dit 

vervolg in twee delen uit te brengen. Namelijk een deel 

voor Oost- en een deel West-Europa. Voor ons, 

Scandinavië verzamelaars, is deze laatste van belang. 

Hoewel het maar een klein percentage van de inhoud 

betreft vond ik het toch vermeldenswaardig om hier 

kond van te doen 
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