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Nu voegt dat niet zo veel toe maar het is wel weer een stukje vooruitgang, nietwaar? Bij zowel 
Estland als bij Litouwen zijn enkele nieuw ontdekte typen en perforatievarianten opgenomen. 
Verder zijn uiteraard alle prijzen aangepast aan de hedendaagse markt waarbij we bij klassieke 
Baltische zegels nogal wat prijsstijgingen tegenkomen dit geldt ook voor de periode tussen de 
twee wereldoorlogen in. Over het algemeen geldt dat lastige en zeldzame zegels in goede kwaliteit 
sneller in prijs stijgen dan "het gewone spul". De aloude uitspraak "kwaliteit loont", gaat ook hier 
op. 
 
Wat verder? Niet veel meer! De harde kaft is gebleven en dat zal wel zo blijven. Bij elk land vinden 
we de jaargangoverzichten de samenstellingen van de velletjes in de postzegelboekjes, soms 
overzichten van langlopende series met het zelfde ontwerp/afbeelding. Ook deze 11e catalogus in 
de Europa reeks is weer een goede leidraad voor de verzamelaar van deze gebieden. De al eerder 
vermelde 544 bladzijden zijn gevuld met 5100 kleuren afbeeldingen en 27.000 prijsnotities. Wam 
aanbevolen! 
   
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH 
Taal: Duits 
Bladzijden: 544 
Illustraties: Kleur 
"Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. 
ISBN: 978-3-95402-391-2 
Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: € 69,= Excl. verzendkosten. 
Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GmbH, Industriestr. 1 - 82110 Germering, 
Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel. 
E-mail: redaction@michel.de 
Web-site: www.briefmarken.de/michelshop/en 

 

 

De drie landen van het Baltische gebied samen 
met Finland en (ex) gebieden (Karelië, Oost 
Karelië, Noord-Ingermanland, Aunus) plus Åland 
vullen het 11e deel van Michel's Europa reeks. 
De drie Baltische staten zijn Estland, Letland en 
Litouwen, inclusief Midden-Litouwen. Ondanks 
deze hoeveelheid landen en gebieden is dit een 
van de dunste delen (544 Blz.). 
 
Bij Estland en Letland zijn diverse nieuw 
opgedoken perforatie variëteiten opgedoken en 
opgenomen in deze uitgave. Wat is er nieuw in 
deze uitgave? We vinden zowel bij Finland als bij 
Åland de nominale waarde van zegels die met 
een nummer de klasse aangeeft waarvoor een 
zegel geschikt was.  
 
Bij de Estlandse lokale uitgaven van Tartu uit 
1991 zijn nu ook de verschillende papier kleuren 
opgenomen. De eerste 26 zegels van Litouwen 
zijn nu eindelijk ook in kleur opgenomen.  

 


