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Andere vaste rubrieken zijn de artikelen van de "Stålstikgruppen", de "Tyskland-, Englands- en Frankrigsgruppen" 
en niet te vergeten die van de Julemærkergruppen". Verder vinden we niet alleen diepgaande filatelistische 
artikelen over Groenland en de Færøer maar ook over diverse andere landen terug. Mede door de Corona 
perikelen ontsproot eind 2020 het plan om de zes uitgaven van het nieuwe jaar (2021) te bundelen en in een 
Jaarboek te publiceren. De realisatie mocht even duren maar het resultaat mag er wezen; 6x 32 pagina's op 
speciaal papier en met een harde kaft.  

 

 

 

 

 

 

Een juweel om te zien en dat niet alleen maar met een schat aan filatelistische artikelen die in ons maandblad niet 
zouden misstaan. Ik zal een aantal onderwerpen benoemen: Finland, "Suomenlinna" of op z'n Zweeds 
"Sveaborg"; Hongarije, De naoorlogse opdruk uitgaven van 1919; Letland, de 1913 uitgaven"; 1938, Groenlands 
eigen postzegels"; Joegoslavië, de weldadigheidszegels voor de oorlogsinvaliden 1921; Paquebot S/S 
"Normandie"; De ansichtkaarten van Groenlandse tentoonstelling 1721-1921; De oorlogszegels van Maffeking; De 
"CERES" uitgaven van Frankrijk; De postzegels van Marokko; en nog veel meer.  Vanaf januari 2021 wordt het blad 
dus niet meer als papieren uitgave verkrijgbaar gesteld maar kan je het gratis downloaden via hun website (die 
het bezoeken meer dan waard is) www.frimaerkesamleren.dk.  Buitenlandse leden die het volledige lidmaatschap 
betalen (DKK 300) krijgen het jaarboek thuisgestuurd. 
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In Denemarken zijn veel regionale postzegelverenigingen die, net als in 
Nederland, een eigen postzegelblad uitgeven. Een van die verenigingen 
die er met kop en schouders bovenuit steken is de "Frederiksberg 
Frimærke Forening". Het is een actieve vereniging, met rond de 700 
leden, die veel initiatieven en activiteiten ontplooit. Niet alleen zijn ze 
medeorganisator van de grote beurs "Frimærke, Brev & Postkort Messe" 
die jaarlijks in Kopenhagen wordt gehouden maar ze geven ook een 
uitstekend postzegelblad uit dat zes keer per jaar verschijnt. De naam is 
zeer toepasselijk en luidt: "Frimærkesamleren" wat geen vertaling nodig 
heeft dunkt mij. Elke aflevering bestaat ui 32 pagina's vol met 
interessante artikelen en alles geïllustreerd met goede scherpe 
kleurenafbeeldingen. In dit blad vinden we veel artikelen niet alleen met 
betrekking tot de Deense filatelie. Vaste rubrieken zijn onder andere het 
al jaren lopende overzicht van de Deense postzegeltentoonstellingen en 
alles wat daar mee samenhangt. Van speciale filatelistische producten tot 
en met de catalogi die tijdens die tentoonstellingen verkrijgbaar waren 
aan toe. 
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