
JULEMÆRKER Norden 2012 – 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De laatste AFA publicatie betreffende “Jule zegels” was al 
weer van 2012.  Dat was een geheel vernieuwde en 
uitgebreide versie van deze gewilde catalogus, die door 
de samenwerking van de uitgever met de Deense 
vereniging van Kerstzegel-verzamelaars (Danmarks 
Julemærkesamler Forening) tot stand was gekomen. Bij 
het verschijnen van deze uitgebreide uitgave was 
besloten dat het de laatste uitgave zou zijn waarin alle 
Julemærker in terug te vinden zou zijn. Het was de 
bedoeling om eens in de vijf jaar een supplement uit te 
brengen.  De "dikke" uitgave versloeg mijn stoutste 
dromen. Een uitgebreide bespreking staat op onze site     
(http://www.nfvskandinavie.com/boekbesprekingen-algemeen.php).       
 

Dit supplement gaat verder waar de vorige ophield, dus 
alle nieuwe uitgaven van de Noordse landen plus Estland 
vinden we terug. Niet alleen de officiële vignetten maar 
ook de vele niet officiële zoals van kerken, 
hulpinstellingen en gemeenten zijn bijgewerkt. Verder 
worden er vele nieuwe vondsten en correcties van voor 
2012 opgenomen. Verder zijn de secties IJsland en 
Noorwegen extra uitgebreid met diverse nieuwe 
instanties en fondsen die ook zegels uitgegeven bleken te 
hebben.  
 
 

 
Alle zegels worden in kleur afgebeeld 
bij meerdere afbeeldingen per vel 
worden zelfs de hele vellen getoond. 
De afbeeldingen van zegels zijn 
gereduceerd tot 50-75 % en die van 
hele vellen tot 25-75 %. Daar waar 
nodig word verwezen naar de 
paginanummers in de "dikke" uitgave. 
Een voorwoord, ook in het Engels, 
ontbreekt niet en achterin staat een 
gedetailleerde inhoudsopgave. Deze 
publicatie is dus een aanvulling op de 
vorige uitgave. Mocht u deze eerste 
gemist hebben dan kan ik mededelen 
dat ze nog in beperkte mate 
verkrijgbaar is.  
 
Dus als u Scandinavische "Julemerker" 
verzamelt is het, denk ik, wijs om snel 
een exemplaar aan te schaffen want 
ik vermoed dat ze geen voorraad gaan 
aanhouden van deze "bijbel" van de 
Kerstzegels noch van deze aanvulling. 
Uiteraard kan ik voor de leden van de 
NFV Skandinavië beide boeken met 
een leuke korting bestellen. 
 

Taal: Deens  
Bladzijden: 152 
Illustraties: Kleur 
Verlijmd: 21 x 15 cm. 
ISBN-10: 87-7012-426-4 
Uitgever: AFA Forlaget & Danmarks 
Julemærkesamler Forening  
Winkelprijs: 125,00 DKK excl porto 
Informatie // Verkrijgbaar bij: AFA Forlaget, 
Kvindevadet 42, DK-5450Otterup, 
Denemarken 
E-mail: afa@afa.dk 
Web-site: www.nordfrim.dk 
 

 


