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In alfabetische volgorde worden de lokaalpostzegels van de diverse steden behandeld. Behalve de zegels en hun 
eventuele varianten worden hun verschijningsvormen (tandingen en kleuren) vermeld. Verder komen er ook de 
door de stadspostdiensten gebruikte annuleringsstempels en de eventueel uitgegeven postwaardestukken aan bod. 
Een handige toevoeging is de vermelding van de posttarieven die in de diverse steden golden. Dat dit een 
gedetailleerd werkje is blijkt wel uit het feit dat niet alleen het aantal brievenbussen wordt vermeld maar ook de 
kleur van de gebruikte brievenbussen.  
 
De prijszetting voor de zegels wordt in drie kolommen vermeld en wel voor ongebruikt, gebruikt en, voor het eerst, 
gebruikt op covers. Dit laatste onder de voorwaarde dat dit  zegel bekend is op cover. Verder word elk hoofdstuk 
afgesloten met een opsomming van artikelen die in het verleden gepubliceerd zijn waarin de zegels van de 
betreffende plaats worden beschreven. Het boekje besluit met een literatuur lijst waarin algemene literatuur over 
dit onderwerp word vermeld. Het boekje is te verkrijgen door overmaking van FL 50,= op girorekening 4478978  
t.n.v. E. Paaskesen te Arnhem, onder vermelding van "DAKA 1996 BYPOST". 

 
De Hr. Paaskesen is overleden en het boekje is alleen nog antiquarisch verkrijgbaar 
Titel: DAKA 1996 BYPOST – DANISH LOCALS 
Schrijver: Erik Paaskesen 
Taal: Deens/Engels 
Bladzijden: 144 
Illustraties: Zwart/wit 
Verlijmd, softcover 19 x 9,5 cm. 
ISBN: 87-7012-250-4 
Uitgever: Erik Paaskesen; DAKA Forlaget 
Prijs: Incl. verzendkosten. ± (23,00 €) 

 

Voor de verzamelaars van de Deense stadspostzegels is er onlangs een 
catalogus verschenen bij de Deens/Belgische uitgever Erik Paaskesen. Over 
de Deense stadspostzegels, ook wel lokaalpostzegels genoemd, zijn er in de 
laatste 20 - 30 jaar zeer veel artikelen geschreven. Behalve vele losse 
artikelen in de diverse verenigingsbladen en bijdragen aan 
tentoonstellingscatalogi, zijn er in het verleden ook diverse catalogi en 
handboeken gepubliceerd. Het laatste, in 1984 verschenen, boek van 
Clement Sørensens is al weer meer dan 10 jaar oud. Dat er in de tussentijd 
veel nieuwe gegevens boven water zijn gekomen is dan ook niet zo 
verwonderlijk. 
 

De uitgever van de in Denemarken zeer bekende DAKA catalogi, heeft in 
samenwerking met Eric Jensen, van het Deense Post & Telegraaf museum 
en verscheidene speciaalverzamelaars op dit gebied besloten tot een 
bundeling van al deze  gegevens en heeft dit alles in een catalogus bijeen 
gebracht. In de eerder verschenen catalogi werden zeer veel varianten 
vermeld.  
 
Deze door (bijna) niemand ooit geziene varianten waarvan in veel gevallen 
men niet eens zeker weet of deze varianten en/of afwijkingen ook 
werkelijk bestaan, zijn in deze uitgave weggelaten. Men heeft gekozen voor 
het vermelden van die varianten die bekend zijn bij en/of in bezit zijn van 
de geraadpleegde c.q. meewerkende verzamelaars. Het boekje behandelt 
in een kleine 150 pagina's niet alleen de lokaalpostzegels van onder meer 
Aalborg, Holte, Randers en Kopenhagen, maar ook bijvoorbeeld de 
Kopenhaagse Telefoonkiosken die tot in 1980 actief zijn geweest en die 
eigen zegels hebben uitgegeven. 
 


