
 Frimærkeautomater og rullefrimærker anvendt i Danmark 1895-1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de 100 jaar dat de mensen postwaarden uit dit soort automaten konden kopen is er veel veranderd. Niet 

alleen wat betreft de zegels maar zeker betreffende de gebruikte technieken van deze machines. In dit 

prachtige geïllustreerde boek wordt de hele geschiedenis van de postzegelautomaat uit de doeken gedaan. 

In 7 hoofdstukken, onderverdeeld in 31 paragrafen, worden vele aspecten van de rolzegelfabricage en -

verkoop verklaard en uitgelegd. 

De eerste twee hoofdstukken behandelen de periode waarin de automaten combinaties of losse zegels 

afleverden, n.l. 1902-1934 en 1934-1962. Hoofdstuk drie behandelt de verkoop van postzegelboekjes (1952-

1994). In hoofdstuk vier wordt uitgelegd waar, en waarom daar, de automaten hingen alsmede wat er in die 

automaten (en waarom juist die producten) te verkrijgen was. Hoofdstuk vijf behandelt de automaten en 

automaatrollen die door privé personen en of instanties en winkels verkrijgbaar waren. Ook werden er rollen 

gemaakt die, bijvoorbeeld op kantoren, handmatig en zonder inworp van muntstukken, postzegels konden 

leveren. Hier konden natuurlijk de mooiste producten gefabriceerd worden. In hoofdstuk zes wordt 

uitgelegd hoe en door wie de postzegelrollen werden samengesteld (1895-1935). Hoofdstuk zeven 

behandelt het samenstellen van de rollen in de periode 1933-1965. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een 

literatuuroverzicht en indien nodig nog een aantal notities. Na het lezen van dit boek bent u geheel op de 

hoogte van alles wat u zou willen weten over dit onderdeel van de postgeschiedenis van Denemarken. Ik 

moet u wel waarschuwen. Als u eenmaal aan dit boek begint ben ik bang dat u er een nieuw verzamelgebied 

bij heeft!  Ook nu weer geldt: Mocht u geïnteresseerd zijn in dit boek laat het mij dan weten. Bij meerdere 

boeken kan ik proberen korting te bedingen. 
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Elke Denemarken verzamelaar heeft wel een aantal 

rolzegelcombinaties in zijn/haar verzameling zitten. Meestal zijn 

dat de rolzegelscombinaties van de golflijn en Christian X typen. 

Velen zijn ook op de hoogte van het bestaan van rolzegels die 

niet in combinaties verkocht waren. Deze losse zegels zijn vaak 

te herkennen aan gesneden perforaties soms schuin maar soms 

ook te kort of te lang afgesneden zegels. Deze zegels waren te 

koop vanuit automaten. In deze automaten werden rollen met 

zegels geplaatst; deze rollen werden met de hand gemaakt. 

Veelal waren het zegels die in horizontale of verticale rijen uit 

vellen waren gescheurd of gesneden, en aan elkaar waren 

geplakt tot rollen van wel 500 zegels. Er waren niet alleen 

automaten voor postzegels maar ook voor boekjes en zelfs voor 

briefkaarten. 
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