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Veel van de pakweg 11.000 afbeeldingen zijn opnieuw gescand en daardoor scherper en duidelijker dan in voorgaande 
oplagen. Behalve de postzegels vinden we ook de frankeerlabels, de port- en dienstzegels etc. Wat apart is en waar veel 
verzamelaars blij mee zijn is dat er per land een hoofdstuk is waarin de samenhangende combinaties (Zusammendrucke) van 
zegels uit postzegelboekjes vermeld en zo hier en daar ook (schematisch) afgebeeld worden. Tevens worden de velletjes uit 
postzegelboekjes afgebeeld en geprijsd. Deze velletjes worden in goed Duits “Heftchenblätter” genoemd, en weergegeven als 
“H-Blatt” met een nummer erachter. 
De volgorde van de landen is alfabetisch weergegeven. De inhoudsopgave geeft het volgende weer: 

Denemarken  Karelië 
DK - Færøer  Letland 
DK - Groenland  Litouwen 
Estland   Midden Litouwen 
Finland   Noordingermanland 
Åland   Noorwegen 
IJsland   Zweden 

 In deze nieuwe uitgave vinden we vooral bij de zegels van vóór 1945 wederom veel opwaartse prijsbewegingen. Vooral bij de 
oudere Deense postzegelboekjes en bij de Noorse FDC’s (1940-1950) valt deze trend op. Ook bij Finland en IJsland zitten de 
klassieke uitgaven flink in de lift. Uw speciale aandacht voor de overdruk zegels van Middel Litouwen, en de lokale uitgaven 
van Grodno en Telschen. 
 Door de geheel nieuwe redactionele verbeteringen en prijs aanpassingen zijn o.a. de minimale catalogusprijzen naar 0,30 Euro 
gebracht. Over de weergegeven prijzen nog even het volgende. De prijzen in de diverse Michel catalogi liggen beduidend hoger 
dan die in de Scandinavische catalogi. Dit ligt aan het systeem voor prijsberekening die bij de diverse catalogusuitgevers 
onderling nog al anders liggen.  
Deze Michel geeft in 1020 bladzijden, 57.000 prijsnoteringen en meer dan 11.000 kleurige afbeeldingen, jaargangoverzichten 
en met de overzichten van de postzegelboekjes, een gedegen overzicht van de diverse postale producten die door de 
Scandinavische en Baltische landen tot voorjaar 2014 zijn uitgegeven. 
De Michel Nordeuropa catalogus is mijns inziens een degelijke en goed bruikbare catalogus maar houd wel het prijs aspect in 
de gaten! 
Deze catalogus kan ik aan onze leden met een aantrekkelijke korting leveren. De prijs bedraagt dan ± 52,00 Euro excl. 
Portokosten. Ook deze catalogus is als E-Boek te verkrijgen. Kijk hiervoor op de site van Michel: www.michel.de 
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Zoals wel bekend mag zijn wordt er in Nederland behalve de Facit en 
AFA catalogi ook de Duitse Michel catalogus gebruikt. Deze 
welbekende MICHEL-Nordeuropa Katalog. Deel 5 uit de 7 delen 
tellende Europa catalogi is ondertussen dus ook al weer verkrijgbaar. 
 
Deze catalogus behandelt de zegels van de Scandinavische landen en 
hun diverse gebieden plus de Baltische staten. Voorafgaand aan het 
catalogus gedeelte vinden we, zoals bij alle Michel catalogi, een 
overzicht van de gebruikte afkortingen en symbolen plus een uitleg 
hoe de catalogus opgezet is evenals een overzicht hoe o.a. de 
diverse druktechnieken te herkennen zijn. De prijsnoteringen vinden 
we in 2 kolommen weergegeven n.l. voor ongebruikt (t/m Nr. 109) 
c.q. postfris (vanaf nr. 110 = 1920)  en gebruikt met zo hier en daar, 
waar nodig, prijzen voor zegels op brief en op FDC. De zegels zijn in 
verkleind formaat, ± 50%, maar in redelijk goede kleuren en scherp 
afgebeeld. 

 


