
AFA Specialkatalog 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is ook nog een leuk en apart extraatje dat alleen in de Special te vinden is. Dat er tot aan de 

staaldrukzegels (1933) prijzen gegeven worden voor verzendingen met de betreffende zegels als 

enkelfrankering en tot medio 1967 vinden we ook de prijzen voor marginaalblokken van vier 

met de hoekbloknummers. Uiteraard is het geheel aangepast qua prijzen en nieuwe vondsten 

en geheel gecorrigeerd, waardoor enkele kleine foutjes verbeterd zijn. Ook de hoofdstukken van 

de vele vroege Deense emissies, de kwadraten en 1864 uitgaven zijn opnieuw bewerkt, evenals 

het hoofdstuk over de tweekleuren ovaalzegels door Lasse Nielsen. 

In deze uitgave zien we dat de Groenlandse Pakke-Porto zegels en de zogenoemde Amerika 

uitgaven alsmede het Thule hoofdstuk, uitgebreid zijn met een aantal pagina’s. Niet echt 

wereldschokkend maar toch wel weer wat interessante informatie erbij! Elke AFA speciaal 

catalogus heeft een aantal hoofdstukken waarin enkele aspecten extra worden uitgediept. Van 

Denemarken vinden we een apart hoofdstuk(je) met als onderwerp de twee 5 kronen zegels 

met afbeelding van het hoofdpostkantoor uit 1912 en 1915, een hoofdstuk over de essays, 

proef- en nieuwdrukken van Denemarken 1849 tot circa 1900, plus een 100 pagina’s tellende 

bijlage met kleurentabellen van de Deense klassieke uitgaven tot en met de ovaalzegels inclusief 

een uitleg betreffende de verschillende gebruikte tandingmachines. Een Deens-Engelse 

woordenlijst en een alfabetisch register besluiten deze bijbel van de Deense filatelie. 

Van dit boek heb ik een klein aantal meegenomen; ik kan het voor 60 euro aan u leveren. Deze 

prijs is exclusief verzendkosten binnen Nederland. Het boek weegt bijna anderhalve kilo en 

moet als pakket verzonden worden. 

Neemt u alstublieft zo snel mogelijk contact met mij op omtrent de exacte prijs en de 

bestellings- en betalingsmogelijkheden voor deze en alle andere nieuwe AFA catalog: H.P. 

Burgman, telefoon 020 632 90 18, e-mail henk.burgman@gmail.com. 

 

De AFA Specialkatalog 2008 is een dikke pil van meer 

dan 900 bladzijden. We vinden erin alle zegels van 

Denemarken, Føroyar, Groenland, Deens West-Indië en 

Slesvig. Alle zegels zijn afgebeeld in natuurgetrouwe 

kleuren. Er wordt extra aandacht besteed aan de vele 

typeverschillen met duidelijke uitvergrotingen. Dit is 

iets dat vooral bij de eerste emissies een schat aan 

informatie oplevert, waardoor het determineren van 

de vele platen en typen een grote hulp is. Ook vele 

varianten worden opgenomen en afgebeeld. Vele 

watermerkvarianten vinden we terug zoals de bij velen 

onbekende kopstaande “kruis”-watermerken, evenals 

een opsomming en waardering van de vele producten 

als jaarmappen, maximumkaarten, souvenirmappen 

etc.  
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