
 

 

Deel 10 in de Europa reeks is HET deel voor de Scandinavië 
verzamelaar. In deze uitgave vinden we weer alle post-, 
dienst-, luchtpost-, portzegels etc. etc. van de 4 
Scandinavische landen (Denemarken, IJsland, Noorwegen en 
Zweden) inclusief de zegels van Groenland en de Færøer. De 
zegels van deze twee postaal onafhankelijke gebieden 
worden door Michel als neven gebieden onder Denemarken 
opgenomen. Finland en gebieden, met Åland als neven 
gebied, is sinds de opsplitsing in 16 delen opgenomen in deel 
11 samen met de Baltische staten. 
 
De hele uitgave is weer doorgevlooid op fouten en typo's. De 
nieuwe uitgaven (tot begin 2021) zijn uiteraard opgenomen 
en een kleine 200 illustraties die niet voldeden zijn opnieuw 
ingescand en opgenomen. Alle prijzen zijn aangepast aan de 
huidige markt omstandigheden. Ook bij deze landen zijn zo 
hier en daar behoorlijke prijsverhogingen terug te vinden. 

Vooral bij de oudere, klassieke, zegels van Denemarken zijn aardige verschillen terug te zien. Verrassend is 
dat de IJslandse FDC's uit de veertiger jaren ook een prijsboost hebben gekregen. Bij zegels met een 
opdruk op bestaande zegels die op een later tijdstip zijn uitgebracht zijn voorzien van het 
catalogusnummer van het oorspronkelijke zegel. Uitgaven die met gewone gom en als zelfklevers zijn 
uitgebracht hebben nu een eigen catalogus nummer gekregen. Bij de weergave van de opbouw van 
velletjes uit postzegelboekjes, de bekende H-Blatt overzichten, is een begin gemaakt om de schematische 
weergaven te vervangen door afbeeldingen van de velletjes. Dat vind ik persoonlijk een hele vooruitgang. 
Verder vinden we, zoals we gewend zijn, de tabellen met jaargangoverzichten en blokuitgiften evenals 
diverse andere overzichtstabellen. 
 
Deze catalogus bevat 768 pagina's, evenveel als vorig jaar, met meer dan 8000 illustratie en ongeveer 
41.600 prijsnoteringen. Zoals we al weer gewend zijn worden alle delen van deze Europa reeks uitgevoerd 
met een harde kaft. 
 
Voor de leden van de NFV Skandinavië kan ik weer een korting bedingen. Afhankelijk van het aantal 
bestellingen denk ik dat de prijs, inclusief verzending binnen Nederland, rond € 47 komt te liggen. 
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