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Het zal u allen niet ontgaan zijn maar de 
diverse nieuwe catalogi zijn weer verschenen. 
Zo ook de overbekende AFA catalogi. De firma 
NORDFRIM die alweer enige jaren de rechten 
van de AFA catalogi overnam geeft een hele 
reeks Scandinavië catalogi uit waar wij weer 
een jaar lang mee kunnen werken. Behalve de 
twee delen West-Europa en twee delen Oost-
Europa, die voor ons dan weer niet zo 
belangrijk zijn, geven ze ook een aantal 
Scandinavië catalogi uit. Een nieuwtje op dit 
gebied wil ik u niet onthouden, leest u maar 
verder.  
We beginnen met de AFA “Skandinavien” 
catalogus. Dit in zwart/wit uitgevoerde werkje 
behandeld alle Scandinavische landen, met 
gebieden, plus de Baltische staten Estland, 
Letland en Litouwen plus een gebied met de 
naam “Mellemlitauen” Ofwel Centraal 
Litouwen. Dit gebied werd in oktober 1920 
geproclameerd en sloot zich in april 1922 aan 
bij Polen. Het is een ‘simpele’ basis catalogus 
die niet al te gespecialiseerd is. Voor de 
verzamelaar die niet te veeleisend is of een 
simpele catalogus c.q. checklist bij zich wil 
dragen op beurzen en bijeenkomsten is dit een 
uitstekende uitgave. 
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Het nieuwtje waar ik het over had is dat nu beide catalogi met een ruime en stevige spiraalband zijn 
uitgevoerd. Een heerlijke ervaring! Het boek blijft perfect open liggen en je hebt dus twee handen vrij om te 
postzegelen. De prijs is wel is waar hoger (315,-- DKK) maar het gemak dient de mens en daar moet voor 
betaald worden nietwaar? 
 
Voor onze leden kan ik deze catalogi bestellen. Bij voldoende bestellingen kan ik ook weer wat korting 
bedingen. 
 

 


