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Dit boek behandelt de volgende gebieden uit de oorspronkelijke AFA speciaal 1981 - 1982. Denemarken 
tot en met 1946; vooral een verademing voor de verzamelaar van de tweekleuren-ovaal zegels. Verder 
van Denemarken alle dienst-, port-, kranten-, en postfærgezegels. Groenland staat er in van af de 
Pakke-Portozegels tot en met de frankeerzegels van 1981 en niet te vergeten de Thule zegels. 
 
Voor de liefhebber: Het boek is te verkrijgen bij Scandinavian Philatelic Foundation (S.P.F.). p.o. Box 
6716, Thousand Oaks, Ca 91359 USA. De prijs is US$ 25 voor leden en US$ 27,50 voor niet-leden. Dit is 
exclusief verpakkings- en portokosten. De S.P.F. heeft in totaal ongeveer 20 titels gepubliceerd. Alle op 
het gebied van de Scandinavië filatelie. Twee andere uitgaven behandelen weer andere delen van de 
AFA speciaal. Meer hierover een andere keer. Ondanks dat dit al weer een “gedateerde” uitgave is denk 
ik dat dit, zeker voor de beginnende verzamelaar die de Deense taal niet machtig is, nog steeds een 
uitermate interessant boek is.       
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Voor wie minder moeite heeft met het Engels dan met 
het Deens, bestaat er een geautoriseerde vertaling van 
de AFA-speciaal uit 1981-‘82. Het formaat van het boek 
is bovendien aantrekkelijk groter dan van het origineel. 
 
De doorgewinterde verzamelaar zal wel weten, dat er in 
oktober een nieuwe AFA speciaal-catalogus verschijnt. 
Hierover vindt u meer elders in dit nummer. 
 
Zoals gewoonlijk is deze AFA in het Deens gesteld. 
Daardoor is hij nog wel eens moeilijk te begrijpen voor 
de doorsnee verzamelaar van Denemarken en gebieden, 
en zeker voor de beginner. Nu is er in 1986 een vertaling 
in het Engels verschenen die zeer wel bruikbaar is. Zij is 
uitgegeven door de Scandinavian Philatelic Foundation 
met toestemming van Aarhus Frimærkehandel te 
Aarhus. De vertaler is Major S. Mejdal. 
 
Het boek heeft een formaat van 215 x 280 cm. Dat is zeg 
maar twee keer zo groot als de oorspronkelijke Deense 
AFA. Dit houdt in dat de afbeeldingen ook vergroot zijn. 
Daar de bladzijden blad voor blad qua opbouw zeer 
direct zijn bewerkt en vertaald en de illustraties idem 
dito zijn afgebeeld, zijn vooral de diverse varianten en 
plaatfouten enzovoorts zeer duidelijk te herkennen. 

 


