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Hierna volgen de Færøer met de opdruk zegels, uitgegeven in 1919 en gedurende de Tweede Wereldoor-
log. Ook hier is er een overzicht van de tarieven naar het buitenland en met de mogelijke brieven. Het 
boekje eindigt met 10 pagina's dat de diverse stempels, de Britse R-strookjes en Rode Kruisvignetten 
behandelt. 
 
Dit handzame 184 bladzijden tellende boekje dat geheel tweetalig is (Engels en Deens), heeft een 
prijsnotering in Deense kronen. Deze prijzen vind ik persoonlijk -hoewel ze lager liggen dan de meest 
gebruikte catalogi- een realistische weergave van de huidige markt. 
 
Het boekje kost DKK 160,=  exclusief verzendkosten. Dit is in Nederlands geld (inclusief verzendkosten) 
ongeveer Fl.  55,= (± 25,00 €). Om enige korting te verkrijgen moeten er minimaal 20 boekjes besteld 
worden. Mocht U geïnteresseerd zijn in dit boekje stort dan Fl 55,= (± 25,00 €) op postrekening 3870736 
t.n.v. NFV SKANDINAVIË te Amsterdam, onder vermelding van DAKA 1996. Bij voldoende belangstelling 
zal ik de verkregen korting uiteraard retourneren. 
 
Deze uitgave is niet meer via de vereniging te verkrijgen.!! 
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De in België wonende en zaak houdende Deense uitgever en 
postzegel handelaar Erik Paaskesen heeft een nieuwe 
catalogus uitgegeven. Dit boekje in zakformaat (9,5 x 19 cm) 
behandelt het klassieke gedeelte van de volgende landen: 
IJsland, Groenland en de Færøer. In ruim 50 pagina's passeren 
de in IJsland gebruikte Deense zegels en de door IJsland zelf 
uitgegeven zegels t/m de eerste met Christiaan X de revue, 
gevolgd door 16 pagina’s zogeheten TJENESTE (dienst) zegels. 
Daarna vinden we een overzicht van de IJslandse posthistorie 
met de diverse mogelijkheden en tarieven van brieven naar 
bestemmingen binnen en buiten Europa. Ook een overzicht 
met de verschillende stempelsoorten en hun prijzen  
ontbreekt niet.  De postzegels van Groenland tot 1958 
worden voorafgegaan door de Pakke Portozegels in al hun 
verschillende verschijningsvormen, zoals de diverse drukken 
en tandingen en met de verschillende mogelijke 
afstempelingen. Na de THULE zegels komen er 25 bladzijden 
met posthistorie, brieven (zee- en luchtpost) en diverse 
stempels waaronder transit- en censuurstempels. 
 

 


