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De meest bekende stempels zijn de stempels waarin de gekroonde posthoorn staat afgebeeld. 

Echter ook de bekende eenlijns p.r. ladepost-, togpost-, rutebilpost- en rutebilbrevstempels en 

de vele typen fra…. stempels worden besproken. Het boekje is in het Deens gesteld, maar een 

uitgebreide Engelse samenvatting werkt zéér verhelderend. Behalve de geschiedenis en een 

ruime uitleg betreffende het gebruik van deze stempels worden er vele details per stempel 

vermeld, zoals de gebruikte tekst, de gebruikte inktkleuren, het vroegst- en laatstbekende 

gebruik en op welke route een stempel in gebruik was. Ook een prijsnotering van stempels op 

briefstukje of op hele brieven ontbreekt niet. Het geheel is luchtig geïllustreerd, niet alleen met 

afbeeldingen van afstempelingen maar ook van veel poststukken. 

Dit boekje is een “must” voor de verzamelaar van deze en andere poststempels, zeker gezien 

het feit dat er al tientallen jaren van dit gebied geen overzicht en/of prijslijst meer gepubliceerd 

werd. 

Ik kan het boekje leveren voor € 31,50  afgehaald of € 34,00 toegestuurd binnen Nederland. 
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 Onder deze titel is een boekje verschenen waarin niet 

alleen deze stempels maar ook andersoortige 

“brievenkast" stempels worden behandeld. Wat zijn 

Kassetømningsstemplerne? Op diverse locaties waar 

geen postkantoren waren maar waar wel de behoefte 

was om post ter verzending af te geven werden 

brievenbussen opgesteld of opgehangen. Bijvoorbeeld 

bij treinstations en op passagiersschepen en 

veerboten. De post die uit deze brievenkasten werd 

gehaald kreeg een speciaal “lokaal” stempel, zodat de 

lokale post onderscheiden kon worden van 

andersoortige post. Hiermee werd voorkomen dat 

correct gefrankeerde lokale post werd beport als 

binnenlandse post. Afijn, hoe het precies zit kunt u in 

dit boekje lezen.  
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