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Afdrukken van deze stempels zijn dan vaak moeilijk of gewoon niet te vinden. Om deze stempels geplaatst 

op post- of treinzegels los of op een poststuk of op bijvoorbeeld een spoorwegrekening te vinden is dan 

ook een zeldzaamheid. Het boek is opgedeeld in een aantal hoofdstukken die de volgende onderwerpen 

behandelen: de Provinsposthusenes (ruim 500), de Københavnske (ruim 130), Jernbanens (ruim 65), 

Jernbanebureauernes (ruim 105) en de Skibsbureauernes (4) stempels. 

Uiteraard worden ook de gecombineerde stempels (Lapidar datumstempel met een driering 

nummerstempel) behandeld. In elk hoofdstuk vinden we de typische Lapidarstempels die voor dat gebied 

in gebruik waren. Van alle stempels worden, zover bekend, de volgende gegevens vermeld: inschrift, type, 

periodes van gebruik alsmede vroegst en laatst bekende gebruik en een prijswaardering voor zegels met 

deze stempels op brief en op briefstukje. De vermelde prijzen gelden voor stempels en poststukken van 

een goede kwaliteit. Dit betekent dus een meer dan gemiddelde kwaliteit (heldere, duidelijke stempels) op 

poststukken van een nette kwaliteit. Voor briefstukjes geldt dat het stempel scherp is en rechtop staat. Een 

kleine literatuurlijst besluit deze uitgave. Het geheel is doorlopend voorzien van een afbeelding (in zwart-

wit) van het betreffende stempel, alsmede van vele tientallen afbeeldingen (in kleur) van brieven en 

poststukken. 

Een uitermate geschikte en waardevolle catalogus voor de poststempel- en poststukkenverzamelaar van 

Denemarken. Ik kan het boekje leveren voor € 39,00 inclusief portokosten. 
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Zoals al eerder vermeld heeft het Deense veilinghuis Thomas 

Høiland de rechten van de publicatie van SKILLING en DAKA 

overgenomen. De oude publicaties worden opnieuw bewerkt, 

gecorrigeerd en aangevuld. Ook nieuwe publicaties staan op het 

programma. In deze nieuwe reeks met stempelcatalogi is nu een 

catalogus uitgekomen die de Deense Lapidar stempels behandelt. 

Deze stempels waren in gebruik sinds 1861. In de daaropvolgende 

ruim 40 jaar zijn er vele soorten en typen van dit stempel in 

gebruik geweest. Het boekje begint met een korte omschrijving 

betreffende oorsprong en gebruik van deze stempels plus een 

overzicht van de diverse typen (11 typen + enkele a en b 

ondertypen). De stempels werden niet alleen gebruikt als 

annuleringsstempel, maar ook als nevenstempel bij de bekende 

driering nummerstempels. Sommige stempels werden alleen 

gebruikt op formulieren die soms wel en soms niet gebruikt 

werden voor postale doeleinden.  
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