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Bij Zweden zijn veel nieuwe kleurenafbeelding geplaatst. Alle prijsnoteringen zijn tegen het licht 
gehouden en vooral bij klassiek Denemarken, niet alleen bij de postzegels maar ook bij de "Back of 
the Book" uitgaven, vinden we aardige prijsaanpassingen naar boven. Alle nieuwe uitgaven, tot 
aan begin 2022, zijn opgenomen. Alleen bij IJsland is het na de uitgaven van de Kerstzegels helaas 
ontzettend stil geworden. Daar is niets nieuw onder de zon. Bij de Færøer vinden we ook wat 
prijsstijgingen, opvallend hier is dat de onlangs opgedoken, ongetande zegels met afbeeldingen 
van schepen (1983) in de vorige catalogus alleen in geheel vel werd geprijsd en nu als set van drie 
losse zegels. Uiteraard zijn alle nieuwe uitgiften tot en met maart/april van dit jaar toegevoegd. 
Deze uitgave omvat ondertussen pakweg 800 bladzijden met 8100 afgebeelde zegels en blokken 
en 42.200 prijsnoteringen. Ook deze catalogus is een meer dan bruikbare en welkome uitgave. 
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Het 10e deel van Michel's Europa reeks is het 
Scandinavië deel, zonder Finland.  
In dit deel vinden we de Scandinavische landen 
Denemarken, met Færøer en Groenland, IJsland, 
Noorwegen en Zweden. De Denemarken 
verzamelaar die ook Deens West Indië 
verzameld heeft pech gehad. Dit is in dit deel 
niet terug vinden. Michel heeft de zegels van 
deze vroegere Deens kolonie opgenomen in deel 
1 waarin de Caribische eilanden te vinden zijn. 
Voor de overige landen, Finland met zijn (ex) 
gebieden plus de Baltische staten, die in het 
vroegere deel 5 waren opgenomen moet u nu 
het nieuwe deel 11 aanschaffen. Deze nieuwe 
indeling wil bij mij, als Scandinavië verzamelaar, 
nog steeds niet echt wennen.  Deze nieuwe 
editie biedt tal van redactionele aanvullingen en 
aanpassingen, zoals oplagecijfers van de uitgave 
van postzegels uit Groenland, informatie over 
fluorescerend papier dat wordt gebruikt voor 
uitgiften uit IJsland, aanvullende prijsopgaven 
voor Deense samenhangende zegels. 

 


