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Het publicatie beleid bij de AFA catalogi is de laatste 
jaren aangepast. Kregen we in het verleden elk jaar 
een nieuwe "Danmark" én een "Skandinavie" 
catalogus voorgeschoteld nu word het ene jaar de 
Denemarken catalogus en het andere jaar de 
Scandinavië catalogus uitgebracht.  Dus na vorig jaar 
de Scandinavische heb ik nu de Deense catalogus 
voor mij liggen. 
De AFA catalogus is dé catalogus die in het Deense 
taalgebied het meest gebruikt wordt (maar ook op 
IJsland) en dat ook de meest betrouwbare informatie 
verschaft. De catalogus is geheel in het Deens gesteld 
en er komt geen andere taal aan te pas. Én toch is 
het een toegankelijke catalogus voor niet Deens 
sprekenden. Het taal gebruik is simpel en met een 
beetje oefening en gewenning is het een best 
bruikbare catalogus. Het is in twee verschijningen 
aan te schaffen. De ouderwetse verlijmde uitgave, 
die door zijn dikte moeite heeft met open te blijven, 
liggen of de uitgave met een spiraal rug, in mijn 
optiek ideaal.  
 

 

 

De catalogus is onderverdeeld in uiteraard de 
diverse gebieden, Denemarken, Slesvig, Færøer, 
Groenland en Deens West Indië, hierbinnen 
vinden we weer aparte hoofdstukken voor 
bijvoorbeeld de postzegels, blokken en 
souvenirvelletjes, krantenzegels, portzegels, 
dienstzegels, frankeerstroken, jaar- en 
souvenirmappen en al wat niet meer. Uiteraard 
weer in die handige en overzichtelijke opstelling 
die wij gewend zijn van AFA. 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. De laatste jaren worden steeds 
meer varianten en afwijkingen omschreven en 
afgebeeld. Ook handig is een typen overzicht 
waardoor het vinden van zegels met een 
bepaalde waarde van langlopende zegels/series 
een makkie is geworden.  
 



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. Het geheel wordt 
afgesloten met een overzicht van de Deense nummerstempels en een korte verhandeling 
over het verschil tussen plaatfouten en varianten etc. 
 
 
De AFA uitgever, Nordfrim, vergast zijn afnemers elke keer weer met een klein filatelistisch 
cadeautje. In deze uitgave zat het blok "Jezus van Nazareth" uit 2016 van de Færøer 
bijgesloten. Dank! 
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