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De uitbreiding heeft voornamelijk te maken met de opname van bijna alle bekende "Julemærker" 
van de andere verenigingen en organisaties die niet eerder in een AFA catalogus gepubliceerd waren. 
Dus niet alleen de bekende “officiële” uitgiften maar ook de vele regionale en stadsuitgiften komen 
nu aan bod. Van Denemarken alleen al zijn er zo’n 400 regionale uitgiften van “Albertslund” tot 
“Østhimmerland’s Y’s Mens Club” om alfabetisch maar iets weer te geven. Ook de andere 
Scandinavische landen, Faeröer, Deens West Indië, Noorwegen, Zweden, Finland, Åland en IJsland 
komen ruimschoots aan bod. Zelfs Estland wordt vermeld. Alleen de inhoudsopgave, met kleine 
lettertjes, bestaat al uit 5 pagina's! Deze zegels zijn zoals de meeste verzamelaars wel weten kleurige 
plaatjes met uiteenlopende motieven. Uiteraard vinden we de bekende thema’s als  “Julenissen” 
(kaboutertjes dus), sneeuwlandschappen en sneeuwmannen, kerken, kerstbomen, kerstmannen, -
klokken en -versieringen, hertjes en vele andere dieren op de zegels afgebeeld. Ook andere minder 
voor de handliggende thema’s komen we tegen, zoals bussen, trams, schepen en onderzeeërs, 
scouting en vlaggen, kinderen en portretten van notabelen, wapenschilden en muziekkorpsen, 
molens en zelfs een brandweerwagen zag ik (dus voor de thematische verzamelaar meer dan genoeg 
materiaal).  

Deze zegels werden en worden uitgegeven met de bedoeling om fondsen te werven voor goede 
doelen. Hierdoor vinden we ook vele zegels die door charitatieve instellingen zoals Rode Kruis, 
Astma, TBC en de hart- en longfondsen/verenigingen, wezen en thuisloze kinderen, sanatoria, 
zeemansmissies, dierenbescherming, Lions, Rotary en diverse kerkgenootschappen en wat al niet 
meer, zijn uitgegeven. Sommige uitgevers wilden niet alleen tijdens de Kerst maar ook op andere 
tijden op de goedheid van de mens rekenen en brachten zegels uit met Pasen, de adventstijd, 6 juni 
(Zweedse vlaggen dag) etc. 

 Alle zegels worden in kleur afgebeeld, bij meerdere afbeeldingen per vel worden zelfs de hele vellen 
getoond. Heel bijzonder vind ik het hoofdstuk waarin de julezegels werden  meegedrukt in de 
roodfrankeringen. Ook de PP of port betaald enveloppen met voorgedrukte kerstzegels en dito op 
adresstickers van diverse filatelistische bladen, blijken verzamelwaardig te zijn en krijgen soms hoge 
prijzen mee. 

De zegels, boekjes en vellen zijn geprijsd in de verschillende uitvoeringen waaruit de zegels bestaan, 
zoals getand en ongetand, per zegel en per vel, zelfs mapjes, raamposters en andere curiosa worden 

De laatste AFA publicatie betreffende “Jule zegels” was al weer 
van 2007. Ik wist niet dat er nu al een nieuwe uitgave kwam. Dat 
er aan gewerkt werd wist ik wel maar zo snel en dat dit het 
resultaat zou zijn had ik niet verwacht. Meer dan een 
verdubbeling qua inhoud is niet niks. 

 
Deze geheel vernieuwde en uitgebreide versie van deze gewilde 
catalogus, die door de samenwerking van de uitgever met de 
Deense vereniging van kerstzegelverzamelaars (Danmarks 
Julemærkesamler Forening) tot stand is gekomen, verslaat mijn 
stoutste dromen. Met uitgebreid bedoel ik ook echt uitgebreid. 
Had de vorige uitgave nog ruim 340 pagina's, deze uitgave 
heeft, schrik niet, 856 pagina's.  

 
 



geprijsd evenals de zogenaamde Skalatryk of “Scale proof printing” en “progressive proofs” maar ook 
her-, proef- en nieuwdrukken alsmede vele variëteiten worden gemeld. 

 Een korte maar duidelijke uitleg, in het Engels, omtrent gebruikte kreten en afkortingen helpen de 
niet Deens lezende verzamelaar een eind op weg. 
Het is de bedoeling dat deze uitgave een soort standaard handboek is en dat toekomstige publicaties 
alleen nieuwe zegels en/of gebieden of grote prijsaanpassingen zullen bevatten. Dit houdt concreet 
in dat deze publicatie een éénmalige uitgebreide uitgave is die alleen nog gevolgd wordt door 
uitbreidingen, aanvullingen en aanpassingen.  

Dus als u Scandinavische "Julemærker" verzamelt is het, denk ik, wijs om een exemplaar aan te 
schaffen want ik vermoed dat ze geen voorraad gaan aanhouden van deze "bijbel" van de 
kerstzegels. 
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