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Alle zegels zijn afgebeeld in natuurgetrouwe kleuren. Er wordt extra aandacht besteed aan de 
vele typeverschillen met duidelijke uitvergrotingen. Dit is iets dat vooral bij de eerste emissies 
een schat aan informatie oplevert waardoor het determineren van de vele platen en typen een 
grote hulp is. Ook vele varianten worden opgenomen en afgebeeld, evenals de vele 
watermerkvarianten zoals de bij vele, vaak onbekende, kopstaande “kruis” watermerken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De AFA SPECIALKATALOG 2016.  deze "Bijbel" van de  
Deense filatelie is eindelijk weer verschenen. De 
laatste uitgave was in 2008. In deze 9e editie vinden 
we alle zegels van Denemarken, Føroyar, Groenland, 
DWI en Slesvig (tot en met 1971) en (een nieuwe 
toevoeging) IJsland.  
 
Hiervan vinden we de zegels die uitgegeven zijn in de 
periode tot aan de onafhankelijkheid in 1941 + enkele 
lang- doorlopende frankeerzegels met dezelfde 
motieven die tot in 1948 nog uitkwamen. De 
beslissing om "slechts" tot 1971 te gaan is ingegeven 
door de steeds maar uitdijende hoeveelheid 
bladzijden. Om deze uitgave handelbaar en 
betaalbaar te houden heeft men hiervoor gekozen. 
De modernere uitgiften zijn met bijna de zelfde 
extra's terug te vinden in de hierboven beschreven 
AFA “Danmark” catalogus. 
 

 

 



Overzichten met waardering van de vele producten als jaarmappen, maximumkaarten, 
souvenirmappen etc. vinden we ook terug. Bij Denemarken is er ook nog een leuk en apart 
extraatje dat alleen in de Speciaal te vinden is. Bij de zegels die tot en met 1933 (de in staaldruk 
uitgevoerde zegels) vinden we prijzen gegeven voor verzendingen met de betreffende zegels als 
enkel frankering en tot medio 1967 vinden we ook de prijzen voor marginaal blokken van vier 
met de hoekblok nummers. Uiteraard is het geheel aangepast qua prijzen en nieuwe vondsten en 
geheel gecorrigeerd waardoor enkele kleine foutjes verbeterd zijn. Ook de hoofdstukken van de 
vele vroege Deense emissies; de kwadraten en 1864 uitgaven zijn opnieuw bewerkt evenals het 
hoofdstuk over de tweekleuren ovaal zegels door Lasse Nielsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze uitgave zien we dat de Groenlandse Pakke-Porto zegels en de zo genoemde Amerika 
uitgaven alsmede het Thule hoofdstuk, uitgebreid zijn met een aantal pagina’s. Niet echt 
wereldschokkend maar toch wel weer wat interessante informatie erbij! Elke AFA speciaal 
catalogus heeft een aantal hoofdstukken waarin enkele aspecten extra worden uitgediept. Van 
Denemarken vinden we een apart hoofdstuk(je) met als onderwerp de twee 5 kronen zegels met 
afbeelding van het Hoofdpostkantoor uit 1912 en 1915, een hoofdstuk over de Essays, proef- en 
nieuwdrukken van Denemarken 1849 tot ca. 1900, plus een 100 pagina’s tellende bijlage met 
kleuren tabellen van de Deense klassieke uitgaven tot en met de Ovaal zegels inclusief een uitleg 
betreffende de verschillende gebruikte tandingmachines.  
 
Het hoofdstuk met betrekking tot de Deense Retour zegels is terug en een overzicht met 
postzegels uit de automaten (rolzegels) is voor het eerst opgenomen. Het overzicht van de 
Deense nummerstempels (voor en na 1864) evenals een simpel overzicht van de posttarieven, 
t/m 1921, ontbreekt ook dit keer niet. De Færøerne komt er een beetje bekaaid vanaf omdat er 
tot 1971 alleen enkele noodopdrukken c.q. zegels zijn uitgegeven in 1919 en tijdens W.O. II. Als 
"goedmakertje" vinden we een aardig artikel over de klassieke filatelie.  

 



Bij de Groenlandse Pakke-Porto zegels vinden we extra informatie. Achter DWI krijgen we ook 
nog een tarieven overzicht voorgeschoteld. Deze loopt van 1856 t/m 1912. 
 
Het extraatje voor Slesvig behelst een stempel overzicht dat loopt van de oude raamstempels 
(1836) t/m de sterstempels (1864) inclusief de stempels die gebruikt zijn op de "Duitse" 
Sleeswijk-Holstein zegels.  
 
IJsland word hier dus voor het eerst in kleur opgenomen. Ik was op voorhand een beetje huiverig 
maar het heeft behoorlijk goed uitgepakt. Bij de meeste oudere zegels vinden we een overvloed 
aan varianten en afwijkingen waarvan velen in kleur zijn afgebeeld. Leuk en interessant voor de 
stempel verzamelaar is een overzicht van de geldigheidsduur van de in deze periode uitgegeven 
zegels. Een summiere tarieventabel en een overzichtje van de Antiqua en Lapidar stempels 
ontbreekt niet. 
 
Een geheel nieuwe toevoeging zijn de literatuuroverzichten. Bij vele klassieke zegels, emissies 
en/of als afsluiting van landen/gebieden vinden we al dan niet uitgebreide overzichten met 
betrekking op gepubliceerde artikelen en boeken etc. Zéér handig voor de verzamelaar die zich in 
een aspect wil verdiepen en op deze wijze weet waar Abraham de filatelistische mosterd 
vandaan haalt. Voor deze laatste toevoeging mogen we Ib Krarup Rasmussen, de redacteur van 
het Deense blad DFT dankbaar zijn. Hij heeft zijn eigen bibliotheek en die van de DFF uitgepluisd 
en gecatalogiseerd om tot dit resultaat te komen. 
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