
Boom 25 Ores 1 kroners 2 kroners 10 kroners automathæfter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steen R. Jensen en Erling Jensen hebben een publicatie laten verschijnen die deze boekjes behandelt. Elk 

automaatboekje wordt afgebeeld, de inhoud en de tekst op binnen- en buitenzijde wordt vermeld 

evenals de bekende variëteiten plus de oplage van de boekjes. Het is een simpele publicatie die het juist 

door zijn simpelheid ook voor de verzamelaar die het Deens niet, of slechts matig, meester is makkelijk 

maakt het een en ander te begrijpen en te volgen.  

U zult tevergeefs zoeken naar een prijswaardering. Echter, als bijlage vindt u een prijslijst van de uitgever, 

de postzegelhandel Stera Frimærker uit Kibæk, waar u zowel deze automaatboekjes kunt aanschaffen 

alsmede deze catalogus. Prijzen variëren van 10 tot 2500 Deense kronen en een enkel boekje krijgt de 

notering RR of zelfs RRR mee. 

Een bijlage geeft voorbeelden van de diverse marginaal- (of  moet ik zeggen) velrandbedrukkingen. 

Nogmaals, het is allemaal erg simpel, maar dat heeft wel het voordeel dat het geen peperdure aanschaf 

is. Ik heb er een stuk of vijf besteld en zoals het er nu uitziet kan ik ze leveren voor ± 10,-- euro exclusief 

porto binnen Nederland. Dat scheelt al weer de porto van Denemarken naar Nederland. Ik hoop ze 

aanstaande zaterdag op de bijeenkomst bij me te hebben. Zij die er al een besteld hebben hoeven nu niet 

te reageren. 

Schrijvers: Steen R. Jensen + Erling Jensen 

Taal: Deens 
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Informatie, verkrijgbaar bij: Stera Frimærker,  

Velhustededvej 5, DK-6933 Kibæk, Denemarken 

Nu de Deense Post besloten heeft om de bekende rode 

boekjesautomaten met pensioen te sturen is er een eind 

gekomen aan het uitgeven van de bekende kleine 

automaatboekjes. 

Deze boekjes waren sinds eind 1952 verkrijgbaar en de 

automaten waren overal en nergens, maar vooral bij 

postkantoren, in het straatbeeld terug te vinden. Nu het 

gebruik van postzegels afneemt en postzegels op vele 

andere plaatsen, ook buiten de openingsuren, verkrijgbaar 

zijn heeft de Deense Post deze machines in de loop van 

2006/2007 uit het straatbeeld laten verdwijnen. Voor de 

verzamelaar die deze populaire boekjes (en populair zijn ze 

in Denemarken) verzamelt is dit een hard gelag. Echter, nu 

er geen nieuwe boekjes zullen verschijnen kunnen we 

spreken over een afgesloten verzamelgebied en kan er een 

“definitieve” lijst van uitgaven verschijnen. 

 

 

 


