
Mere om mistillid i toppen af dansk filateli.  

Af Flemming Petersen 

Debatten om mistillid i toppen af dansk filateli har nu stået på i mere end 3 måneder. 

Der foreligger en politianmeldelse fra november 2015, og der fremskaffes løbende nyt dokumentationsmateriale til 

den politimæssige efterforskning. Postfrisk/hængslet debatten har påkaldt sig den største opmærksomhed, og her 

må vi afvente de nærmere resultater, før der kan drages en endelig konklusion om, hvad der er foregået, og hvilke 

konsekvenser dette måtte få for fremtiden.   

Mistillid til Carl Aage Møller/auktionshusene:   

4. december 2015 svarer undertegnede fra DFH’s etiske udvalg Filatelisten på en henvendelse. Af svaret fremgår 

bl.a.  ”at DFH’s medlemmer opfordres til at kikke på de etiske retningslinjer, ikke mindst punkt 3 og 12”.  

15. januar 2016 meddeler Danmarks Frimærke Handlerforening (DFH), at Carl Aage Møller er blevet ekskluderet 

som medlem af DFH’s etiske udvalg.  

Carl Aage Møller har, trods opfordring herom, ikke givet en forklaring på sin rolle i de anklager, der ligeledes skaber 

problemer for flere af DFH’s medlemmer, auktionshusene, og samlerne.      

4. februar 2016 udsendes en pressemeddelelse fra Skanfil A/S, der nu har konstateret, at de har solgt nogle lot 

postfriske frimærker, der tidligere har være udbudt som hængslede. Det oplyses, at køberne vil blive holdt 

skadesløse, samt at der vil blive søgt regres hos indleverer/prøver. Skanfil regner med, at andre 

auktionshuse/handlere, der er berørt af denne sag, vil gøre det samme. 

8. februar 2016 orientering i Frimærkesamleren nr. 1 2016 ”Kære læser” og side 17 hvor det oplyses, at øjnene i 

denne sag er rettet mod nogle af vore store auktionshuse.  

Carl Aage Møller har ikke svaret på henvendelser fra DFH, og ikke orienteret det etiske udvalg om de opståede 

problemer, men alligevel lader han forstå, i sit indlæg på facebook, at han ingen henvendelser har fået?   

Carl Aage Møller kender, som medlem af det etiske udvalg, punkt 3. i DFH’s etiske retningslinjer. Disse tillader ikke 

at ændre status på frimærker, uden at dette oplyses.  

Carl Aage Møller forsvarer sig med, at det er almindeligt kendt, at hængsler kan falde af, eller sidder så løst på gamle 

danske kvadrater at de kan fjernes uden at efterlade nogle synlige spor. Dette er givetvis rigtigt, men det må 

naturligvis kunne forventes, at Carl Aage Møller benytter denne ”almene” viden, når samlere/auktionshuse 

henvender sig for at få attest på et frimærke, således at ejeren af mærket kan få den rigtige pris for sit mærke, i 

stedet for at gevinsten havner hos ”eksperterne” i toppen af dansk filateli.  

Indenfor en kort periode har samme prøver lavet 2 forskellige attester på samme mærke. Den ene viser, at 

frimærket er hængslet, og den anden at frimærket er postfrisk. Den første attest benyttes overfor frimærkets 

oprindelige ejer, der får en lav pris for sit frimærke, og den nye attest benyttes, når frimærket sælges igen, nu til en 

langt højere pris.  

En prøver kan naturligvis tage fejl ved udfærdigelsen af sin første attest og blive nødsaget til at fremstille en ny kort 

tid efter. Her påtager prøveren sig et stort ansvar, hvis der i mellemtiden er manipuleret med frimærket. Der bør 

derfor henvises til den tidligere attest, og evt. oplyses at frimærket nu fremtræder uden synlige spor af hængsel.  

Punkt 12 i DFH’s etiske retningslinjer fastslår: ››dersom prøver og sælger er samme person/firma skal der udvises 

særlig opmærksomhed‹‹. Dette gælder naturligvis også, hvis handelen foregår igennem nært stående personer eller 

nære samarbejdspartnere.   

Danmarks Frimærke Handlerforenings ”varemærke”, de etiske retningslinjer, er noget, vi samlere værdsætter og 

ønsker at bevare vores tillid til. 

Indlæg i Frimærkesamleren nr. 2. 2016.   


