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Erik heeft al deze verzamelingen “even” nagelopen en daar een uitstekend boek over geschreven. 
Deze uitgave beschrijft vele bijzondere verzamelingen en de manieren waarop het in het bezit van 
het museum is gekomen. De nadruk ligt op de inhoud van de verzamelingen en wat er mee is 
gedaan in de loop van de jaren. Enkele speciale verzamelingen worden behandeld en vele 
interessante aspecten van niet alleen de Deense maar ook van diverse buitenlandse verzamelingen 
worden extra belicht. Ook een aantal artikelen over bepaalde Deense postzegels en hun 
merkwaardigheden of bijzonderheden zijn meer dan de moeite waard om door te nemen. We 
komen werkelijk van alles tegen. Moderne en klassieke uitgaven. Ontwerpers, graveurs en andere 
betrokkenen komen voor het voetlicht. We zien ontwerpen van zowel uitgegeven zegels als niet 
goedgekeurde zegels. Postzegelboekjes, rolzegels maar ook stadspostzegels en de bekende “Jule” 
zegels vinden we terug. Ook de zegels van de gebieden, zoals Slesvig, de Føroyar en IJsland zijn van 
de partij.  
Het boek is verdeeld in 5 hoofdstukken met onderwerpen als de uitgaven vóór en ná 1932, 
uitgezochte (speciale) verzamelingen en onderwijzende tentoonstellingen. Het geheel is gelardeerd 
met vele tientallen kleurenfoto’s en afbeeldingen van onder andere specialiteiten en filatelistische 
rariteiten die we niet vaak in werkelijkheid zullen tegenkomen. Sommigen paginagroot, anderen 
weer wat bescheidener, maar allen in uitstekende kwaliteit. Een 7-tal bijlagen waaronder 
namenregisters en een literatuurlijst complementeren het geheel. 
Deze uitgave is het niet alleen waard om aangeschaft te worden maar ook om gelezen te worden. 
Dit boek krijgt van mij het predicaat “WARM AANBEVOLEN” mee. 
Mocht u interesse hebben en als er meerdere geïnteresseerden zijn kan ik bij een volgend bezoek 
aan het Postmuseum een paar meenemen. Dat scheelt weer porto en verzendkosten. 
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Elk museum heeft een aantal bijzondere schatten in huis. 
Toch? Of niet soms? 
 
Dit geldt ook voor musea die “iets” met postzegels en 
postale geschiedenis van doen hebben. Zo ook het Deense 
Postmuseum. 
 
Dit museum dat ik al jarenlang bezoek is een modern 
museum waar elke filatelist zijn hartje kan ophalen. Hoe 
modern een museum ook is het is nooit mogelijk om alle 
schatten tegelijk tentoon te stellen. Hierdoor weet eigenlijk 
niemand wat het museum nu eigenlijk allemaal binnen zijn 
muren heeft. De conservator van het museum, Erik Jensen, 
vond het een goed idee om al die schatten eens te aan het 
grote publiek kenbaar te maken. Het museum heeft sinds 
de opening in 1913 vele verzamelingen aangekocht of als 
donatie binnen gekregen.  


