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Bent u er nog? 
Dit levert nogal eens wat verrassingen op. Een voorbeeld: AFA nummer 460, 50 øre bruin met de 
afbeelding van Frederik IX. Volgens de AFA-Special zijn er 393 miljoen van gedrukt. De 
cataloguswaarde is er dan ook naar: één Deense (1) Kroon voor een net gebruikt exemplaar en 
acht (8) Deense Kronen voor een exemplaar op stuk. Dit zegel werd op 30-06-1967 uitgegeven en 
kon als enkelfrankering worden gebruikt voor een brief binnen Denemarken. Echter dit tarief 
werd op 03-07-1967 verhoogd nar 60 øre. Deze mogelijkheid van enkelfrankering bestond dus 
slechts drie dagen. De cataloguswaarde van acht kronen verbleekt dan toch wel een beetje. 
 
Hier geldt dan weer het gezegde: Filatelie begint waar de catalogus ophoudt. Een zo’n vondst 

betaalt uw investering van 98,- DKK (ongeveer  30,-- (13,-- €) dat is de prijs exclusief port) 
dubbel en dwars terug. 
 
Titel: Takstfortegnelse 1851 - 1995 
Schrijver: Knud Tolbøl 
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Bladzijden: 72 
Illustraties: zwart/wit 
Geniet, 21 x 14,5 cm. 
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Uitgever: AFA-FORLAGET 
Prijs: 98,– DKK excl. verzendkosten 
Informatie // Verkrijgbaar bij: AFA - FORLAGET, Kwindvadet 42, DK-5450 Otterup, DKE-mail: 
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Het in 1983 uitgegeven boekwerkje met de 
posttarieven die golden vanaf 10-04-1851 heeft 
een opvolger. De oorspronkelijke auteur Knud 
Tolbøl werkte het bij tot 17-01-1994.  
 
Behalve de tarieven voor de meest voorkomende 
postverzendingen zoals lokaal, binnen- en 
buitenland en pakketpost bestaat een groot 
gedeelte van dit 72 bladzijden tellende boekje uit 
een lijst met alle door de Deense post uitgegeven 
zegels vanaf AFA nummer 1 tot en met AFA 
NUMMER 1083.  
 
Behalve de AFA nummers wordt ook de dag van 
de porto verandering vermeld alsook de reden 
van de uitgifte. Verder is een lijst opgenomen 
waarin men van een bepaald zegel de tijdsduur 
kan vinden waarin de zegel frankeergeldig was en 
gebruikt als enkelfrankering een correct 
gefrankeerd poststuk oplevert. 

  


