
AFA DANMARK Frimærkekatalog 2015. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals gezegd niet alleen alle zegels maar ook een keur aan vele extra’s zoals FDC’s (met 
afb. v.d. FDC-stempels) boekjes en samendrukken, souvenirpakketten en -velletjes, 
Julezegels, frankeeretiketten afijn noem maar op! Hier kan elke verzamelaar van 
Denemarken en gebieden zijn hart aan ophalen. Alle zegels zijn in magnifieke kleuren en 
haarfijne scherpte afgebeeld. Waar nodig zijn vergrotingen van details aangebracht om de 
verschillen tussen bijvoorbeeld druktypen te verduidelijken, alsmede van vele varianten 
en/of plaatfouten. De prijswaarderingen vinden we in 5 tot 2 kolommen, dit afhankelijk van 
de tijd waarin de zegels werden uitgegeven. M.a.w. hoe ouder hoe meer prijskolommen. 
Een goede catalogus voor de verzamelaar van de Deense gebieden die jaarlijks op de 
hoogte wil zijn en blijven en de Zweedse catalogus te groot en te dik vind.  
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Het nieuwtje waar ik het over had is dat nu beide catalogi met een ruime en stevige 
spiraalband zijn uitgevoerd. Een heerlijke ervaring! Het boek blijft perfect open liggen en je 
hebt dus twee handen vrij om te postzegelen. De prijs is wel is waar hoger (315,-- DKK) 
maar het gemak dient de mens en daar moet/mag voor betaald worden nietwaar? 
 
Voor onze leden kan ik deze catalogi bestellen. Bij voldoende bestellingen kan ik ook weer 
wat korting bedingen. 
 

De AFA “Danmark” catalogus is in kleur 
uitgevoerd. Hierin vinden we alle door 
Denemarken, en de  Deense gebieden, uitgegeven 
postzegels en aanverwante artikelen. Voor alle 
duidelijkheid dit zijn Denemarken, met Sleeswijk 
(Slesvig), Færøerne, Groenland en Deens West 
Indië. Het een en ander is wat meer 
gespecialiseerd en de verzamelaar die deze 
gebieden wat dieper en gespecialiseerder 
verzameld is met dit boekje weer een jaar uit de 
brand. De catalogus is onderverdeeld in uiteraard 
de diverse gebieden en hierbinnen vinden we weer 
aparte hoofdstukken voor bijvoorbeeld de 
krantenzegels, portzegels, dienstzegels, 
frankeerstroken, jaar- en souvenirmappen en al 
wat niet meer. Uiteraard weer in die handige en 
overzichtelijke opstelling die wij gewend zijn.  

 


