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Ook de ontwikkeling en het gebruik van deze zegels tijdens hun looptijd wordt uitvoerig belicht. Diverse 

documenten en vele illustraties geven een extra dimensie aan het boek. Na al de posthistorische 

informatie wordt elk zegel stuk voor stuk uitgelicht en worden alle technische details uit de doeken 

gedaan. Alle drukgegevens, watermerk informatie alsmede papiersoorten, gom en perforatie 

bijzonderheden worden behandeld. Ook worden uiteraard de vele gebruikte stempels behandeld. 

Voor de varianten verzamelaar vinden we per waarde vele varianten en afwijkingen behandeld en/of 

afgebeeld en zéér uitgebreid ook. Van het 1 øre zegel alleen al telde ik 141 varianten en 6 “Matricefejl”. 

Het boek is in het Deens geschreven maar een uitgebreide Engelse samenvatting plus de vele duidelijke, 

zwart-wit en kleuren afbeeldingen maken dit boek ook voor de Nederlandse verzamelaar toegankelijk. 

Diverse bijlagen en tabellen met onder andere tarieven, catalogisering (met prijzen), een verklarende 

woordenlijst, alsmede een bibliografie en een overzichten van met Avisportomærker gefrankeerde 

stukken enz. besluiten het geheel. Voor de Denemarken verzamelaar die zich wil onderscheiden van al die 

anderen en eens iets anders ‘erbij’ wil gaan verzamelen is dit een aanrader!! 
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Voor onze leden heb ik een aardige korting weten te bedingen. Het boek is verkrijgbaar voor € 31,00 

opgehaald op een bijeenkomst. Dit is dus excl. € 4,00 porto en verpakking binnen Nederland. Bij 

verzending binnen Nederland kost het boek u € 35,00. Voor meer informatie en/of bestellen: 

E-mail: henk.burgman@gmail.com  Spechtstraat 70, 1021 VW Amsterdam; telefoon 020 632 90 18  

Door overmaking van € 35,00 op postrekening 3870736 t.n.v. NFV SKANDINAVIE SECTIE T, te Amsterdam 

o.v.v. Avisporto. 

 

De Engelse ondertitel voor dit boek luidt: The Newspaper Stamps 

of Denmark. De in België woonachtige Deen de heer Lars 

Jørgensen heeft een onderbelicht aspect van de Deense filatelie 

jarenlang bestudeerd en heeft zijn bevindingen op papier gezet 

en als boek gepubliceerd. Het is een ambitieus boek geworden. 

Jaren van verzamelen, research in diverse archieven en het 

Deense Postmuseum alsmede vele contacten en discussies met 

verzamelaars hebben geleid tot een historisch overzicht van deze 

zegels. 

 

Al reeds vanaf 1666 worden er in Denemarken kranten 

uitgegeven. Het nieuws uit deze kranten moest ook de lezer 

bereiken. Hoe het vervoer van de kranten vanaf dit prille begin 

zich ontwikkelde tot en met de noodzaak om “Avisportomærker” 

uit te geven wordt allemaal uit de doeken gedaan.  
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