
 AFA Danmark Frimærkekatalog 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier kan elke verzamelaar van Denemarken en gebieden zijn hart ophalen. Alle zegels zijn in 

magnifieke kleuren en haarfijne scherpte afgebeeld. Waar nodig zijn vergrotingen van details 

aangebracht om de verschillen tussen b.v. druktypen te verduidelijken, alsmede van vele 

varianten en/of plaatfouten. Ook dit jaar is extra aandacht besteed aan de Deense 2-kleurige 

Christian X zegels uit de jaren 20 en 30. Achterin vinden we nog een kort maar interessant 

artikeltje betreffend varianten waarin uitgelegd wordt aan welke criteria, in de ogen van de 

uitgever, een variant moet voldoen om in deze catalogus geplaatst te worden. Uiteraard zijn alle 

nieuwe uitgiften van het afgelopen jaar opgenomen. Het alfabetisch register met de 

afbeeldingen op Deense zegels ontbreekt ook dit jaar helaas. Een overzicht van de Deense 

nummerstempels is wel weer aanwezig. In mijn opinie is dit wederom een bruikbare catalogus 

waaraan de verzamelaar van Denemarken, Føroyar, Groenland, Slesvig en Deens West Indië 

weer een jaar lang veel plezier kan beleven. 

Deze catalogus is, als experiment, ook in een spiraaluitvoering uitgebracht. Ik heb het genoegen 

om één van de 200 exemplaren te hebben gekregen en het bevalt mij uitstekend! Het blijft 

netjes openliggen als je er mee werkt en het voelt stevig aan. 
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De overbekende AFA Denemarken catalogus, een in 

sprankelende kleuren uitgevoerde catalogus van 

Denemarken en de Deense gebieden, is wederom 

verschenen. Met zeshonderd bladzijden begint het een 

aardige bijbel te worden. Zoals we gewend zijn worden in 

deze catalogus alle post-, port- en dienstzegels alsmede 

vele andere door de post uitgebrachte items weergegeven. 

Uiteraard weer in die handige en overzichtelijke opstelling 

die wij gewend zijn. Zoals gezegd niet alleen alle zegels 

maar ook een keur aan vele extra’s zoals FDC’s (met 

afbeeldingen van de FDC-stempels), boekjes en 

samendrukken, souvenirpakketten en -velletjes, Julezegels, 

frankeeretiketten, afijn noem maar op! 
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