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Behalve de voornoemde onderwerpen vinden we uiteraard alle zegels, blokken, postzegelboekjes, FDC’s, FFC’s, 

maximumkaarten, en wat al niet meer, van de onafhankelijke postale periode na 1975. Alle zegels, velletjes en 

postzegelboekjes zijn in perfecte kleuren afgebeeld. Ook nevengebieden vinden we, zoals de PP labels en vracht-, 

belasting-, vakantie- en de bekende Kerstzegels. 

Een ander belangrijk onderdeel van deze catalogus heb ik nog niet genoemd. De vele gebruikte stempels. Uiteraard 

worden deze niet vergeten en die vinden we in het laatste gedeelte. De stempels uit de Deense periode, de oude 

nummerstempels, de ster- en uitgeslepen sterstempels plus de verschillende typen datum-, slogan en 

scheepsstempels, inclusief die na de Deense tijd, worden uitgebreid voorzien van veel bruikbare info en 

afbeeldingen. Het geheel wordt afgesloten met de posttarieven vanaf 1870. 

Na 10 jaar wachten is er eindelijk weer een waardig en “up to date” naslagwerk verkrijgbaar dat de serieuze 

verzamelaar van de Færøerzegels niet mag missen. 

De winkelprijs in Denemarken is 250,00 Deense kronen. Ik kan voor onze leden korting krijgen als ik meerdere 

exemplaren tegelijk bestel. 
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Eindelijk! Daar istie dan! De vorige uitgave van deze Føroyar, 

DAKA GF-10, catalogus was al weer van het jaar 2000. Na het 

overlijden van Erik Paaskesen en vele omzwervingen zijn de 

rechten van deze catalogus ondergebracht bij Philtrade Danmark 

A/S. Preben Jensen, tot voor kort werkzaam bij Th. Høiland, heeft 

de rechten van de DAKA en SKILLING titels overgenomen en 

heeft het voornemen om diverse boekwerkjes opnieuw te 

publiceren. De eerste publicatie is de GF-10. De catalogus heeft 

als ondertitel “Stamps and Postal History”. In samenwerking met 

een aantal leden van de “Faroe Islands Study Circle” en enkele 

andere illustere verzamelaars en anderzijds geïnteresseerden is 

er een meer dan bruikbaar boekje ontstaan. De belangrijkste 

toevoeging is de informatie betreffende de pre-filatelistische en 

Deense periode. Ook de noodopdrukken van na de 1e en tijdens 

de 2e wereldoorlog, waaronder ook de bekende “Franco Betalt” 

handstempels, hebben een uitgebreide beschrijving en ruimte 

gekregen. De Engelse “bezetting” heeft zijn filatelistische sporen 

nagelaten en ook dit wordt ruimschoots behandeld. De 

toevoeging van vele en ik bedoel echt vele, goede en kleurrijke 

afbeeldingen draagt bij aan mijn lofuitingen. 
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