
 Stjernestempler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo vinden we, behalve de vroegst en laatst bekende gebruiksdatum, bijvoorbeeld onder welk 

districtskantoor het kantoor viel waar het stempel in gebruik was. Ook wordt er vermeld welk 

nevenstempel er op een poststuk behoort te staan waarop het sterstempel is geplaatst. Tevens vinden 

we de eventuele voorlopers en aflossers vermeld van het stempel in kwestie. De waarderingen worden 

in DKK gegeven zowel voor losse zegels als voor zegels op stuk. 

Wat extra opvalt in deze vernieuwde uitgave is dat er veel afbeeldingen, in kleur, opgenomen zijn van 

brieven waarop de sterstempels in gebruik zijn te zien. 

Het geheel wordt voorafgegaan door een beschrijving van het ontstaan van de stempels en de postale 

noodzaak van deze stempels. Helaas is dit gedeelte alleen in het Deens gesteld, dus voor de verzamelaar 

die deze taal niet machtig is blijven er nog vele vragen onbeantwoord. Een afkortingenlijst met hierbij 

wel een Engelse vertaling, een literatuuroverzicht en overzichtslijst van kantoren besluiten het geheel.  

Een aardig boekje dat zijn weg naar de verzamelaar wel weet te vinden. 
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De welbekende uitgever Jan Bendix (Forlaget SKILLING) 

van diverse Deense stempelcatalogi heeft de rechten 

op zijn catalogi overgedaan aan het bekende 

veilinghuis Thomas Høiland in Kopenhagen. Dit 

veilinghuis heeft ook de bekende DAKA catalogi 

overgenomen. Het is de bedoeling dat er in de nabije 

toekomst een aantal nieuwe catalogi uitgebracht gaan 

worden. Als een van de eerste is er een nieuwe 

sterstempel catalogus verschenen. De laatste editie 

van SKILLING dateert alweer van 1995. 

 Het was dus geen overbodige luxe om een nieuwe 

editie te laten verschijnen. Ik heb het nieuwe 

exemplaar met genoegen doorgebladerd. De basis is 

uiteraard hetzelfde gebleven maar per stempel is er, 

behalve de nieuwe (meestal hogere) waardering veel 

extra informatie toegevoegd.  
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