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Voor zo ver ik heb kunnen zien hebben alle afgebeelde stempels een waardering meegekregen. Deze waardering is 

niet in de vorm van prijzen of een puntensysteem weergegeven maar met letters A tot en met E. A staat voor 

“common” en E voor “very rare”. Ik denk dat dit geen slecht idee is. Met dit systeem voorkom je namelijk een 

verouderde prijsbepaling als u dit boek over pakweg een jaar of tien of meer nog gebruikt (en neem van mij aan dat 

dit boek tegen die tijd nog steeds bruikbaar is). 

Niet alleen het Deense gebied wordt behandeld maar ook informatie over de Færøer en Groenland wordt 

ruimschoots aangeboden. Het boek wordt besloten met bibliografie, een appendix met landkaarten en een ruim 

overzicht met afbeeldingen van scheepsstempels, bemerkingen en aantekeningen. Vooral dit laatste is uitermate 

handig want het versnelt en vergemakkelijkt het opzoeken van specifieke stempels etc. Zoals gezegd bevat het boek 

vele afbeeldingen. Niet alleen van de opgenomen stempels, maar ook die van vele schepen en poststukken. De vele 

illustraties zijn helaas in zwart-wit afgebeeld maar dit doet niets tekort aan dit uitstekende boek.  

Een must voor de scheepspostverzamelaar van Denemarken en gebieden. Echter de verzamelaar van scheepspost in 

het algemeen zal ook zéér zeker veel van zijn gading vinden. Bij het schrijven van deze bespreking heb ik nog geen 

informatie betreffende korting voor onze leden maar zo gauw ik iets meer weet zal dat op onze website gepubliceerd 

worden. Mocht u interesse hebben laat het mij dan weten, dan kan ik in onderhandeling gaan met de Scandinavian 

Philatelic Foundation. 
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Een fantastisch mooi, goed en bruikbaar boek. Dit is geen vertaling 

van een eerder uitgebracht boek maar een geheel nieuw en op 

zichzelf staande uitgave. Dit boek is uitgegeven door de 

Scandinavian Philatelic Foundation, USA. Deze stichting heeft in de 

laatste 25 jaar pakweg 20 boeken uitgegeven op het gebied van de 

Scandinavische filatelie. 

Dit goed geïllustreerde boek vult een gat in de filatelistische 

literatuur betreffende de Deense posthistorie. In ruim 240 

bladzijden vinden we allerlei soorten van scheepspost-, route- en 

paquebotstempels enz. Alles is voorzien van veel info zoals de 

routes, de scheepsnamen, data van gebruik etc. etc. 

Het boek is verdeeld in drie hoofdstukken. Deel 1 geeft de 

afstempelingen van de “reizende” postkantoren en stempels die 

gebruikt zijn op schepen en veerponten. Deel 2 behandelt de 

stempels van kantoren aan de vaste wal met o.a. routestempels, 

ook wel transitstempels genoemd. Deel 3 geeft de Deense 

paquebotstempels weer; dit zijn de stempels in gebruik bij schepen 

die buiten de territoriale wateren voeren.  
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