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Gamle postale ruter

Bestil online eller kontakt vores Service Center
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Valør: DKK 34,00
01100682+3-0

I sommeren 1933 fløj den navnkundige vovehals Charles Lindbergh fra 
New York over New Foundland til Grønland. Her besøgte han og hans  
kone Anne Morrow flere byer – og tog brevpost til Europa med  
sig videre til Island. Grafikeren Robert Dam har skabt begge frimærker, 
efter fotoforlæg fra Qaqortoq Museum. Udgivelsesdag: 14. september 2020

Bemærk  
De viste produkter findes i alle variationer f.eks. stemplet og førstedagskuverter

Se alle 
udgivelser på 

www.stamps.gl

Sepac 2020 
Kunstværk i nationalsamling

Postfrisk souvenirmappe 

Udgivelsesdag:  
14. september 2020

Valør: DKK 125,00
01303092-0 

De små europæiske  
postvæsners netværk 
fortsætter det frimærke- 
mæssige samarbejde, hvor 
alle åres Sepac-frimærker 
samles i en fælles mappe.
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Kære læser
Vi befinder os nu midt i efterårssæsonen, hvor samlerne plejer at mødes til byttedage, udstillinger 
og frimærkemesser, men sådan skulle det ikke blive i år. Alle de større arrangementer er aflyst pga. 
corona krisen, og Frimærke, Brev & Postkort messe 2020, som Frimærkesamleren er drivkraften 
bag, er ligeledes aflyst. 
Det står dog nu helt klart, at vores hobby med ”frimærkerne” som udgangspunkt ikke kan smit-
tes med coronavirus, og ser ud til at komme styrket ud på den anden side af krisen.
For mange er det dog det sociale, at kunne mødes med sine venner, udveksle viden og erfaringer, 
finde noget der kan glæde andre og selv modtage noget til egen samling. Dette er nu for alvor ved 
at være udfordret. Nye nedlukninger har ramt de forsamlingslokaler der benyttes til møder, og vi 
kan kun håbe at udviklingen snart er ved at vende så aktiviteterne igen kan genoptages.  
Corona krisen skubber til den digitale udvikling, kommunikation, hjemmearbejdspladser, un-
dervisning og netsalg mv. Netsalget af frimærker er i pæn vækst. 
Interessen for ”frimærker” og historie er stigende, og er virkeligt et område der kan nyde godt af 
den digitale udvikling – og det er aldrig for sent at komme i gang.
Der findes en enorm mængde viden på ”nettet”, og i kraft af vore samlinger af frimærker, breve og 
postkort sidder vi med nøglen til at finde og evt. supplere disse oplysninger. Som udgangspunkt 
er al viden kendt af en eller anden person. Det sker tit, at oplysninger fra vore museer og fra bøger 
mv. er forskellige og forkerte. Har du f.eks. et brev fra en flyvning i 1946, hvor luftkaptajnen har 
signeret og påskrevet hvilket fly han har fløjet med, kan du søge og få bekræftet på nettet. Dem 
der læser i litteraturen og henvender sig til museet får oplyst, at flyet er taget ud af flåden efter et 
crash i 1945, og ingen vil søge efter flyet i 1946 eller i årene derefter, hvor flyet har fløjet og idag 
bruges som museumsfly i USA.
Coronatiden kan også bruges til at overveje, hvad der giver den enkelte mest glæde ved at være 
samler, og så fokusere mere på dette i tiden fremover. 
Husk at det er sundt at koble fra i en stresset hverdag, og bruge noget tid på at fordybe sig i noget 
der interesserer en. Vores hobby har ikke patent på dette, men er nok den hobby der giver de 
fleste muligheder, hvor der er plads til alle, og med et uendeligt antal muligheder.   
En normal puls på 70 kan falde til under 50 når man fordyber sig i sine samlinger, men kommer 
der for meget pligtarbejde oprydning og sortering af dubletter mv., stiger pulsen straks. Gør dine 
egne erfaringer, og bred denne viden ud til andre.       
Redaktionen
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PosthistoriePosthistorieUdstillinger

Af Bruno Nørdam, Randers Filatelistklub

1982
fortsat fra forrige nummer...

Jubilæumsudstilling i 
Frederikssund 

Sted: Falkenborgskolen, Frederikssund 
Tidsrum: 16. – 17. januar 1982 
Arrangør: Frederikssund Philatelistklub 
Anledning: Klubbens 40 års jubilæum
Protektor: Forh. borgmester Jørgen 
Christiansen, Frederikssund

Søndag den 17. januar afholdt 
Fællesklubberne for Nordsjælland og 
Helsingborg en stor konkurrence i fila-
telistisk viden. 
Der blev udstillet ca. 150 rammer og 
145 samlinger. Børge Larsen modtog 
Danmarks Filatelist Forbunds ærespris 
som blot den anden for sit eksponat 
”Luftbrevforsendelser 1911-37” 

Dommerne Tage Buntzen, Erling 
Bendtsen og Jacques Hermann gav sølv 
til følgende ud af de 145 samlinger:
• Børge Larsen, Virum, for 

”Danmark luftbrevsforsendelser 
1911-37” (ærespræmie og D.F.F.’s 
æresbevisning)

• Erik R. Rasmussen, Jyllinge, for 
”Danmark Helsager” (ærespræmie)

• Jørgen Jørgensen, Måløv, for 
”Danmark kvadratiske skillings-
mærker” (ærespræmie)

• Povl Nerenst, Virum, for ”England 
1840-1901” (ærespræmie)

• Kirsten Christoffersen, Målev, for 
”Danmark udv. Katalogsamling” 
(ærespræmie)

• Finn Johamsson, Køge, for 
”Grønland 1938-1981” (junior)

• John Hansen, Helsingør, for 
”Danmark 2 RBS – 4 sk. 1854-
1863”

• Ib Pedersen, Odense, for ”Chr.  X 
Udv. Specialsamling”

• J H. Sørensen, Helsingør, for 
”Danmark tjenestepost”

• Søren Jessen, Hundested, for 
”Frederiksværk Posthistorie”

• Ingolf Nielsen, Thorshavn, 
Færøerne, for ”Torshavn post og 
stempel 1801-1981”

• Poul M. Nielsen, Helsingør, for 
”Sydafrika Union 1910 - 1960”

• Willy Petersen, Hundested, for 
”Siam/Thailand”

• M. Roepsdorff, Helsingør, for 
“Malaya”

• J. P. Jørgensen, København, for 
”England julemærker” (opmun-
tringspræmie) 

Ca. 500 besøgte udstillingen i løbet af 
weekenden.

Særstempel

Motivet på særstemplet er den cyk-
lende viking, som stammer fra en pla-
kat, omgivet af ”16-1” og ”1982”. 
I randen ses ”FREDERIKSSUND 
PHILATELISTKLUB 40 ÅR”.
 Stemplet er kun set anvendt den 16. ja-
nuar 1982.
 

Særkonvolut

En tegning af Morten Nielsens skulptur 
”Moderne menneske på historisk grund, 
der blev opstillet på torvet i 1965, pry-
der særkonvolutten. 

Prisen for en frankeret konvolut, hvori 
der var indlagt en gaveseddel, var 5 kr. 
pr. stk. 

Bulletin

Bulletinen på otte sider indeholder prak-
tiske oplysninger om udstillingen og ud-
stillingsregulativet.

Katalog

Kataloget indeholder følgende artikler:
• J. Chr. Rich: ”Lidt om dampskibs-

farten på fjorden”
• Søren Jessen: ”Træk af 

Frederiksværks posthistorie”
• Erik Ringsborg Christensen: ” 

Indenrigs takster 1851-1961”

De danske frimærkeklubbers udstillinger
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PosthistoriePosthistorieUdstillinger

• Eugen Uhl og Jesper H. Jørgensen: 
”Kort fortalt om Frederikssund 
Postale forhold”

• J. Chr. Rich: ”Smuk Anerkjendelse”
• Eugen Uhl og Jesper H. Jørgensen: 

”Frederikssund poststempler”
• J. Chr. Rich: ”Et dansk almindeligt 

brev til Frederikssund”

Prisen for kataloget, der er på 54 si-
der, var 8 kroner plus 2,50 kr. i porto. 
Redaktionen af udstillingen beklagede 
meget kraftigt det færdige udstillingska-
talogs udseende. 

Udstilling i Bagsværd 

I februar måned 1982 afholdt Bagsværd 
Frimærkeklub en klubudstilling. Det 
har ikke været muligt at finde yderligere 
oplysninger om udstillingen.

Byttestævne i Gladsaxe 

Samlerforeningen Fort og Københavns 
Samlerklub afholdt den 20. februar 1982 
et byttestævne i Gladsaxe. De fremstil-
lede en nummereret konvolut, påsat et 
grønlandsk frimærke og afstemplet den 
20. februar 1982 med ”GRØNLANDS 
POSTKONTOR / KØBENHAVN K.”.

Stubbekøbing Postkontor 
200 år 

I 1979 kunne seks af postkontorer-
ne på Lolland-Falster sammen med 
Vordingborg Postkontor fejre deres 
200 års jubilæum. Nu tre år efter, den 
8. marts 1982, fulgte Stubbekøbing 
Postkontor efter. Det skyldtes, at posten 
indtil 1782 gik uden om Stubbekøbing.

Særstempel

 

I midten af det officielle sær-
stempel ses Stubbekøbings byvå-
ben, omgivet af ”8.3.” og ”1982”. 
I randen ses ”STUBBEKØBING 
POSTKONTORET 200 ÅR”. Stemplet 
er kun anvendt på denne dag.

TMS-stempel

TMS-stemplet med byvåbenet og tek-
sten ”POSTKONTORET / 200 ÅR / 
8.3.1982” blev brugt på Stubbekøbing 
Postkontors stemplingsmaskine fra den 
25. januar til den 8. marts 1982.

Særkonvolut

Motivet på særkonvolutten er et post-
horn og en fjerpen. Prisen var 2,50 kr.

Byttedagen og udstillingen 
”Kimbrer 82” i Aars 

Sted: Østermarkskolen, Aars
Tidsrum: 20. – 21. marts 1982 
Arrangør: Vesthimmerland Frimærke-
klub 
Anledning: Propagandaudstilling og be-
dømmelse 

Grundlaget for udstillingen var afslut-
ningen af et dommerkursus med godt 
20 deltagere i Aalborg. Kursisterne 
skulle bedømme 1800 plancher på 100 
rammer, halvdelen om lørdagen og re-
sten om søndagen. Samlingerne spændte 
fra begyndersamlinger til samlinger der 
havde fået international anerkendelse 
indenfor kategorierne lande-, special og 
motivsamlinger. 
Til sidstnævnte gruppe tilhørte 
John Sørensen og Erling Bendtsen. 
John Sørensen holdt foredrag om 

”Blandingsfrankatur og CIS gum-
mistempler” og Erling Bendtsen om 
”Motivfilateli”.  
Det gl. Postkontor fra Holstebro solgte 
postfriske frimærker fra Danmark og 
Færøerne.
Udstillingen havde ikke fået tildelt et 
særstempel.
Alle gæster modtog en særkonvolut med 
færøske frimærker, afstemplet i Svinoy.
Klubkonvolutten er forsynet med 
”KIMBRER 82 / DK 9600 Aars”.  

Diplom
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Udstillinger

Indlagt i konvolutterne var der en lod-
seddel, hvor førstepræmien var ét stk. 
fortryk LINDNER T album Grønland. 

Formanden Bent V. Mikkelsen kunne 
glæde sig over et godt besøg, som gav et 
økonomisk overskud, som det var pla-
nen at bruge på fremadrettede aktivite-
ter. 

Diplom

Diplom i sølvbronze udstedt til 
Uffe Munch Andersen for ”30 øre 
Thorvaldsen”.

Aarhus Frimærkehandels 
grønlandsudstilling

I anledning af 1.000 året for Erik den 
Rødes ankomst til Grønland og udgi-
velsen af det grønlandske rejefrimærke 
arrangerede Aarhus Frimærkehandel i 
sin butik en grønlandsudstilling. Der 
blev vist objekter udlånt af Grønlands 
Postvæsen, Kongelig Grønlandske 
Handel, Grønlænderhuset i Aarhus, Fa. 
Sabroe, KGH’s husflidsafdeling og fri-
mærkekunstneren Jens Rosing.
For første gang solgte en frimærkehandel 
grønlandske produkter såsom tupilak-
ker, fedtstensfigurer, kunsthåndværk og 
grønlandske føde- og drikkevarer. Man 
kunne også se en original hundeslæde, 
masker og kranier af moskusokse og is-
bjørn.
Af speciel interesse for filatelister vistes 
udkast og prøvetryk til grønlandske fri-
mærker.  I april måned vistes uddrag 
af Karlo Lindskogs grønlandssamling 
med især breve og adressekort til og fra 
Grønland, i maj måned uddrag af Arne 
Nielsens samling af pakkeportomærker 
og i juni måned en del af Anker Blochs 
store samling af grønlandske breve. 
Alle besøgende modtog et gratis post-
kort med rejefrimærket som motiv.

Jubilæumsudstilling i 
Nykøbing F. 

Sted: Nykøbing F. Teater
Tidsrum: 2. - 4. april 1982 
Arrangør: Nykøbing F. Filatelistklub 
Anledning: Klubbens 50 års jubilæum

Klubbens egne medlemmer viste præ-
mierede samlinger. Man havde invite-
ret medlemmer af venskabsklubben i 
Lübeck til at udstille deres samlinger. 

Der var flere handlerstande og tombola. 
Det danske postvæsen havde en stand, 
hvorfra der solgtes danske, grønlandske 
og færøske frimærker.

Særstempel

Motivet i midten af stemplet er 
Nykøbing Falsters byvåben, omgi-
vet af ”4.4” og ”1982”. I randen læses 
NYKØBING F. / FILATELISTKLUB 
50 ÅR”. Stemplet er kun set anvendt 
den 4. april 1982.

Særkonvolut

Motivet på særkonvolutten er Nykøbing 
Falster Byvåben. Konvolutten, der er 
frankeret med Børnenes Kontorer fri-
mærket, kostede 10 kr. 

Landsjuniorudstillingen 
”JUNIOR SYDVEST ’ 
82” og klubudstillingen 

”SYDVEST ’82” 

Sted: EFI-Hallerne, Sportsvej 21, 
Esbjerg 
Tidsrum: 17. – 18. april 1982 
Arrangør: Frimærkeklubben ”Sydvest” 
og S.J.S.
Anledning: Klubudstilling og juniorda-
gen 1982 

Klubben havde oprindelig planlagt en 
propagandaudstilling med egne med-
lemmer ved indgangen til klubbens 
20.år, men da den blev opfordret til at 
være vært for årets juniordag, ændrede 
man på betingelserne for at deltage. Man 
ønskede nu i konkurrenceklassen at vise 
samlinger, der ikke tidligere havde væ-

ret udstillet og samlinger, der på tilsva-
rende udstillinger højst havde opnået 
bronzemedaljer. Klubbens udenlandske 
venskabsbyer, Stavanger, Eskilstuna og 
Jyvaskyla blev inviteret til at udstille.
140 ramme blev optaget af S.J.S. til 
Landsjuniorudstillingen 1982, mens se-
niorerne fik 200 rammer.

Konkurrenceklassen med 50 nye sam-
lere var inddelt i:
1. Landesamlinger
2. Specialsamlinger
3. Studiesamlinger
4. Posthistorie
5. Motiv- og temasamlinger
6. Samlinger efter andre kriterier
7. Litteratur

Klubudstillingens jury, der bestod af 
Svend K. Seitzberg (formand), Toke 
Nørby, Jaques Hermann, Per Fabricius 
Møller, Søren Hansen (føl), Vagn Møller 
Nielsen, Lau Nygaard (føl) og Erling 
Bendtsen, gav sølv til følgende:
• Herbert Hufnagel, Langenfeld, for 

”Sachsen – Vorphila”
• Bent K. Sørensen, Amager, for 

”Studie af 24 øre, 1901 og 15/24 
øre 1904-12, våbentype”

• Poul Magleby, KPK, for ”Uddrag af 
danske øremærker”

• Thomas Moshage, Filastudie, for 
”Censur i Nordslesvig”

• Ancher Bloch Strand, for 
”Grønlandske adressekort, opkræv-
ninger og anvisninger”

• Leif Kjærgaard Christensen, KPK, 
for ”Tyskland, 1872-1920”

• Claus Møller, Fåborg, for ”Røde 
Kors filateli”

• Mette og Chr. Laderriére, ScaJaCo, 
for ”Traditionel japansk underhold-
ning og festivitas”

• E. Menne Larsen, Filastudie, for 
”Katalog over dagstempler i P R. - 
Ulsted- og Parentestypen (med 1. 
tillæg)” (litteratur)

Til bedømmelse af juniorer var der ned-
sat en jury med deltagelse af Anneliese 
Møller, Køge, Jørgen Nielsen, Køge, 
Ingvar Larsen, Nørre-Alslev, Michael 
Jørgensen, København, Erik Petersen, 
Aalborg og Ib Agerskov, Skanderborg.
Rammelejen var 35 kr. pr. ramme plus 
moms.

Der var 20 handlerstande og salgs-
stande fra Postens Filateli, Grønlands 
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Udstillinger

Postvæsen, PFA fra Sverige og Det færø-
ske Postvæsen.

Entreen for juniorer var 5 kr., for senio-
rer 10 kr. og for en familiebillet 10 kr. 
Hvis man købte et partoutkort kostede 
det 50% ekstra.

Mærkat 1

I juniordagens serie med landenes før-
ste frimærke var man nu nået til nr. 36, 
Tasmanien med udgivelsesdagen den 1. 
november 1853. 

Mærkat 2

Til brug for reklame for udstillingen 
fremstillede klubben et mærkat med 
teksten ”JUNIOR-  OG KLUB- / 
UDSTILLINGEN /SYDVEST ´82” og 
et rundt stempel med følgende oplysnin-
ger ESBJERG / 17/18 / 4 / 1982”

Særstempel 1

Klubben havde af Esbjerg Kommune 
fået lov til at anvende byvåbenet i det 
officielle særstempel. Det ses i midten, 
omgivet af datoen og ”1982”. I randen 
ses ”ESBJERG / JUNIOR SYDVEST”. 
Ideen til stemplet kom fra Ingvar Larsen, 
Nørre-Alslev. Stemplet anvendtes på 
begge udstillingsdage med hver sin dato.

Særstempel 2

Det svenske postvæsen PFA, der havde 
en stand på udstillingen, lod fremstille et 
stempel med ”SYDVEST ’82” i midten 
og teksten ”PFA i ESBJERG / MALMÖ 
18-4-1982”. Stemplet er kun set anvendt 
på denne dag.

Særkonvolut 1

På klubudstillingens særkonvolut ses en 
dreng, der bærer på Esbjergs Byvåben, 
hvor der var indsat tegningen af et 4 
Skillingsfrimærke.

Særkonvolut 2

Motivet på juniordagens særkonvolut 
er årets mærkat med Tasmaniens første 
frimærke og S.J.S.’s logo. Prisen var 2 
kroner ufrankeret og 5 kroner frankeret. 
Indlagt var der en gaveseddel, hvor før-
stepræmien var FDC med Hafnia blok 
nummer tre.

Særkonvolut 3

Til fordel for udstillingen solgtes en kon-
volut, tegnet af Bárdur Jácubsson, fran-
keret med et færøsk frimærke afstemplet 
på udgivelsesdagen. Oplaget er på. 1.000 
stk. Det var nr. 1 i en serie.

Forsendelse til udlandet

Forsendelsen er frankeret med et svensk 
frimærke og afstemplet med det svenske 
postvæsens særstempel.

Bulletin 1

Ud over de praktiske oplysninger ved-
rørende udstillingerne, er der en artikel 
af Hele Truelsen om ”Esbjerg Tekst-
maskinstempler”. Bulletinen er på 16 
sider.

Bulletin 2

Bulletinen på 16 sider indeholder en del 
praktiske oplysninger om udstillingen, 
åbningstider, priser, udflugter mm.  E. 
Menne Larsen fra Hobro havde begå-
et en artikel om ”Esbjerg særstempler 
1936-1980”.

Fortsættes...
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DVI Samleren

Af Flemming Petersen 

I frimærkesamleren 2020 nr. 4 blev 3 cents 1866 og 1873 fri-
mærkeudgaverne omtalt, og de interessante bundtryk på  fri-
mærkerne vist i form af to fireblokke. Beklageligvis kunne for-
skellen på bundtrykkene ikke ses med det blotte øje, så fire-
blokkene vises igen. Illustration fra arkrand på 1866 udgave 
bundtryk med spids nedad på hver anden bølge. Ill. nr. 1   

I samme forbindelse benyttes lejligheden til at se lidt nærmere 
på de 3 første frimærkeudgaver fra DVI, der omfatter 3 cents 
frimærkerne udgivet i 1856, 1866 og 1873, samt 4 cents fri-
mærket fra 1873. 
Benævnelsen af de fire forskellige bundtryk svarer af praktiske 
årsager til dem der anvendes for de tilsvarende danske frimær-
ker, og ikke A, B, C og D som Hagemann og Engstrom har 
benyttet. 

DVI 3 cents frimærket fra 1856, 1866 og 1873 er, som 
danske frimærker, forsynet med vandmærke I (lille krone) 
samt et bundtryk, hvor hver anden bølge går op i en spids. 
Bundtrykket forekommer i fire forskellige typer. 
Frimærkerne fremstilles i dobbeltark benævnt plade I og II, 
hver indeholdende 100 frimærker. Der benyttes i alt 2x100 
stk. klichéer hver med deres særlige kendetegn, og klicheernes 
positioner er fastholdt i alle tre tryk. Det anvendte papir va-
rierer i tykkelsen fra 0,05 til 0,11 mm, og frimærker fra disse 
ydergrænser kan betegnes tyndt og tykt papir.

1856 udgaven

Bundtrykkene (Ia og Ib fra 1856 udgaven) stiger mod ven-
stre, og bundtrykkene (IIa og IIb fra 1866 og 1873 udgaven) 
stiger mod højre. 

De fire forskellige bundtryk vises her fra nogle randfrimærker 
med tydeligt bundtryk, og ud fra disse kan ses om frimærket 
stammer fra plade I eller II. Illustration 2, 3, 4 og 5.
For frimærker med svage bundtryk, må en evt. opdeling i plade 
I og II ske ved at undersøge frimærket for pladefejl.

Mærkerne kan sorteres som følgende:
AFA nr. 1.  1. april 1856, utakket, vm. I.
• 3 cents mørk karmin. Plade I - bundtryk Ia
• 3 cents mørk karmin. Plade II - bundtryk Ib
• 3 cents mørk karmin. Plade I bestemt ud fra pladefejl
• 3 cents mørk karmin. Plade II bestemt ud fra pladefejl
• 3 cents mørk karmin. Ikke trykbestemt.
• 3 cents mørk karmin. Hvid (oprindeligt Københavner 

gummi)
• 3 cents mørk karmin. Gul (eftergummiering på St. 

Thomas) 
• 3 cents mørk karmin. Brun (eftergummiering på St. 

Croix)

Som hjælp til at finde pladefejl kan benyttes et nytryks helark 
fra ”Det Danske post-og Telegrafmuseum 1978” der viser 
et 1856 helark plade I med bundtryk Ia. Helark af plade II er 
ukendt.   

AFA nr. 2.  Afsendt fra København den 6. juli 1866, utak-
ket vm. I. 
• 3 cents rosa karmin. Plade  I - bundtryk IIb
• 3 cents rosa karmin. Plade II - bundtryk IIa
• 3 cents rosa karmin. Plade I bestemt ud fra pladefejl
• 3 cents rosa karmin. Plade II bestemt ud fra pladefejl 
• 3 cents rosa karmin. Plade II på tykt papir undertryk IIa
• 3 cents rosa karmin. Privattakket 4 ½
• 3 cents rosa karmin. Privattakket 9 ½

1866 og 1873 udgaven

DVI Samleren
DVI 3 og 4 cents frimærker fra 1856, 1866 og 1873

Ill. 1

Ill. 2 - 1856 plade I
bundtryk Ia

Ill. 3 - 1856 plade II
bundtryk Ib         

Ill. 4 - 1866-1873 plade II
bundtryk IIa

Ill. 5 - 1866-1873 plade I
bundtryk IIb

Bølgespids opad Bølgespids nedad Bølgespids opad Bølgespids nedad
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DVI Samleren

Pladefejlene i trykplade I og II (1866 udgave) er beskrevet i 
Victor E. Engstroms bogværk ”Danish West Indies Mails, 
1754-1917 - Volumen 2 på siderne fra 6-19 til 6-59. Alle 200 
frimærker 3 cents frimærker er gengivet med større eller min-
dre kendetegn. Helark finder på postmuseet og i private sam-
linger. Ill. nr. 225 og 226.

AFA nr. 3. 3 cents 1873. Afsendt fra København den 20. 
januar 1873, linje takket 12 ½, vm I.
• 3 cents rosa karmin. Plade  I med bundtryk nr. IIb        

(sjælden ?)
• 3 cents rosa karmin. Plade II med bundtryk nr. IIa
• 3 cents rosa karmin. Plade I bestemt ud fra pladefejl
• 3 cents rosa karmin. Plade II bestemt ud fra pladefejl 
• 3 cents rosa karmin. Plade II på tykt papir med undertryk 

IIa
• 3 cents rosa karmin. Utakket i højre side. 
G.A. Hagemann oplyser i 1942 at plade I ikke er kendt, men i 
1972 oplyser Torben Geill at der blev fundet en fireblok plade 
I med kendetegn i position 21 på postmuseet. I mit materiale 
fandt jeg også en fireblok, men sjældenhedsgraden må pt. siges 
at være ukendt? Ill. nr. 6 og 7.

Ill. 225 - 3 cents 1866 udgave i fireblok på medium papir fra øvre
rand med bundtryk IIb plade I. 

Mærkerne placeret som nr. 3-4 og 13-14 i arket

Ill. 226 - 3 cents hjørne marginalblok på tykt papir fra 1866 udgave med 
bundtryk IIa fra plade II. Mærke nr. 9 har brud i NØ hjørnerammelinje 

over posthorn.

Ill. 6.

Ill. 7.
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DVI Samleren

Helark plade II opbevares på Postmuseet.

AFA nr. 4. 4 cents 1873. Afsendt fra København den 11. 
februar 1873 tk L12 ½ vm I. 

4 cents frimærket er trykt med en plade á 100 frimærker og 
kun i et tryk uden bundtryk. 

Lodret parstykke 4 cents med variant ”plet foran P” mærke 88 
og defekt ”R” i mærke nr. 98. Ill. nr. 8. 
De meget smalle afstande mellem mærkerne i arket, var ikke 
beregnet til takning og pænt centrerede mærker som viste par-
stykke er efterspurgte.  
Der kendes helt ellers delvist utakkede frimærker og blokke.  
Helark findes på Postmuseet samt i private samlinger. 
Lasse Nielsen har publiceret sine undersøgelser af pladefejl i 
NFT december 1996. Der blev registreret 50 pladefejl og en 
enkel matricefejl der går igen 7 gange. Et par af mine arkrand-
mærker har dog ikke nævnte kendetegn.

Ill. 8.

Bruun Rasmussen  
søger frimærkemedarbejder
Er du filatelistinteresseret, og forstår du vigtigheden af godt købmandskab?  
Så er det måske dig, vi søger som specialist eller trainee i afdelingen for 
frimærker hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Du vil komme til at arbejde tæt sammen med det øvrige vurderingsteam, og 
dine opgaver vil spænde bredt fra personlig kundebetjening over opskrivning  
til vores auktioner til vurdering af kundernes til vurdering af kundernes 
frimærker og samlinger. Mangler du joberfaring, kan vi drøfte mulighederne 
for et traineeforløb. 

Læs mere om stillingen på bruun-rasmussen.dk/job 
– vi glæder os til at høre fra dig.

Frimærkemedarbejder.indd   1 10.09.2020   16.38
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Posthistorie

Af Willy Schwaner, FFF Tysklandsgruppe

Ved afslutningen af 2. verdenskrig herskede der kaotiske til-
stande i Tyskland. Dette gjaldt også indenfor postvæsenet. 
Postgangen blev genoptaget på forskellige tidspunkter i for-
skellige områder og byer og i mange tilfælde måtte man lokalt 
finde alternative løsninger.  
Der manglende selvfølgelig også frimærker. Det blev løst ved at 
anvende følgende som frimærker:
1. Overtryk på 3. Rige frimærker.
2. Gebyr betalt sedler.
3. Postvæsenets lukkesedler.
4. Etiketter.
5. Frimærker og nødmærker udgivet lokalt. 
6. Overtryk på lands- og regionale frimærker udstedt efter 

maj 1945.

Lokaludgaverne opdeles i officielle og uofficielle udgaver. De 
officielle udgaver er udkommet efter godkendelse fra lokale el-
ler område postansvarlige myndigheder (RPD/OPD). De uof-
ficielle udgaver er privatudgaver. De private udgaver omfatter 
også udgivelser, der er godkendt af lokale myndigheder, men 
som blev tilsidesat af højere instanser. Og selvfølgelig er der 
også rene filatelistiske udgivelser og vignetter. 
Lokaludgaver blev udgivet i alle 4 besættelseszoner i Tyskland, 
men hovedparten udkom i den russiske zone. Her fandtes der 
ikke en central postforvaltning, men de enkelte postdistrikter 
organiserede selv posttjenesten.   
Mange af udgivelserne havde en kort gyldighedsperiode. Det 
gjaldt især overtrykkene på 3. Rige frimærker. Det var planen, 
at samtlige lokaludgaver skulle miste deres frankeringsgyldig-
hed 31. marts 1946, med mindre dette var sket tidligere, men 
pga. frimærkemangel blev gyldighedsperioden forlænget til 31. 
oktober 1946. 
Det mest naturlige var, at anvende barfrankering ved genop-
starten af postgangen og det er også sket i væsentligt omfang. 
Barfrankering blev anvendt i alle besættelseszoner.
Der er mange af overtrykkene på 3. Rige frimærker der ligner 
”Sächsische Schwärzungen”. Krav til udseende og anvendelse 
af ”Sächsische Schwärzungen” var besluttet på distrikts niveau, 
og er derfor ikke at betragte som lokaludgaver. Sächsische 
Schwärzungen udkom ved OPD Dresden, OPD Leipzig og 
RPD Chemnitz. Kravet til denne type var tillige, at alle former 
for sværtning var lovlige samt, at frimærker som folk lå inde 
med, kunne oversværtes af dem selv eller indleveres til postvæ-
senet for oversværtning.  
Artiklen omfatter ikke barfrankering eller ”Sächsische 
Schwärzungen”. 
Der er masser af falske frimærker og stempler da fremstillingen 
er sket med dårlige råmateriale og på et nedslidt produktions-
apparat. Manglerne ved fremstillingen har også betydet, at der 

er masser af varianter og tryktilfældigheder. Mange stemplede 
udgaver er forsynet med stempler, der er dateret før eller efter 
den officielle gyldighedsperiode.
Til belysning af hovedtyperne samt variationerne indenfor ty-
perne, er nedenfor omtalt en række udgivelser.

Officielle udgaver. Postalt godkendte lokaludgaver.

1. Overtryk på 3. Rige frimærker

Kravet til frimærkerne var, at man ikke måtte kunne se 3. Rige 
symboler og at værdien af frimærket var synlig. Denne type 
lokaludgaver var lovlige til 6. august 1945 medmindre de var 
blevet ugyldige før.

30. maj 1945 udkom lokaludgave i Löbau, Sachsen. Overtryk 
D i 8 kant på 27 værdier med Hitler og på Hindenburg 
hæfte udgave. Frimærkerne var gyldige til ultimo juni 1945. 
Postkontoret i Löbau hørte under OPD Dresden så hvorfor 
hører disse frimærke ikke under ”Sächsische Schwärzungen”? 
Det skyldes, at det i Löbau kun var de, af det lokale postmyn-
digheder, udstedte og oversværtede frimærker som var gyldige. 
(Frimærker der lå hos folk kunne ikke oversværtet og anven-
des, og dermed falder de ikke under definition for Sächsische 
Schwärzungen). 

Tyske lokaludgaver 1945-46

Det ”Tabte” Tyskland

Ill. 01

Ill. 02
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Tyske lokaludgaver

I Meissen, Sachsen udkom 2 typer overtryk på Hitler frimær-
ker med teksten ”Deutschlands Verderber”. Det første overtryk 
udkom 15. juni 1945 og det andet overtryk 23. juni 1945. 
Det første overtryk var kun gyldigt til 23. juni 1945 og det 
andet overtryk på udgivelsesdagen 23. juni og igen 5. juli til 
5. august 1945. For at gøre det yderligere interessant anvendte 
man frimærker fra 3. til 23. juni 1945, som opfylder reglerne 
for ”Sächsische Schwärzungen”.

Netzschkau-Reichenbach, Sachsen. Gyldighedsperiode fra 24. 
juli til 8. august 1945. 2 dage længere end officielt meddelt. 
Overtrykket findes i 2 typer hvor type II kan underopdeles 
i yderligere 3 typer. Øverst type I og nederst type II a og II b 
alt efter sideplaceringen af den lodrette streg. Samtidig med 
at lokaludgaverne blev anvendt, annullerede man også 3. Rige 
mærker med et korkstempel.

Glauchau, Sachsen. Ved krigens slutning var Glauchau besat 
af amerikanerne. Medio maj blev posttjenesten delvis genopta-
get mellem lokalmyndighederne og ultimo maj mellem myn-
dighederne og befolkningen. For at genopbygge posttjenesten 
blev der fastsat forhøjede takster.  Amerikanerne overlod om-
rådet til russerne medio juni og de gamle posttakster blev gen-
indført. Selv om de gamle takster blev genindført er mange for-
sendelser frankeret til ”amerikanske takster” til august 1945. 
Lokalbrev 16. juni 1945. Lokaltakst 15 pf. (tidligere 8 pf.) og 
anbefalingsgebyr 50 pf. (30 pf.).

Wittenberg-Lutherstadt, Sachsen-Anhalt. Motivet er over-
sværtet med et rundt stempel. 16,5 mm på de lave værdier 
og 20,5 mm på de høje værdier. Frimærkerne udkom i juli 
og var gyldige til 6. august, men blev accepteret til 13. august 
1945. Brev stemplet 21. juli 1945. De enkelt mærkerne er ef-
terstemplet, da datoen 26. april 1945 er før udgivelsesdagen. 
Katalogpriserne for stemplede udgaver er oftest højere end 
postfriske mærker.

2. Gebyr betalt sedler anvendt som
frimærker

Löhne, Niedersachsen. Den 24. august 1945 udkom gebyr-
sedler, som blev anvendt til 25. marts 1946. Værdi anført med 
skrivemaskine og stempler fra Amt Löhne og postvæsenets 
stempel ”Gebühr bezahlt”. Af sikkerhedshensyn blev gebyrsed-
lerne, på bagsiden, forsynet med sort stempel over 4 frimærker 
”PA Löhne (westf.) Bahnhof”. Gebyrsedlerne findes også uden 
bagside tryk.

Freudenstadt, Baden-Württemberg. Postkontorets ”gebühr be-
zahlt” stempel var gået tabt under krigen, så postkontoret fik 
trykt gebyr betalt sedler. De udkom fra 26. september 1945 og 
kunne kun købes hos og påsættes forsendelsen af postmedar-
bejderne. Gebyrsedlerne blev anvendt til december 1945/ja-
nuar 1946.

Ill. 03

Ill. 04

Ill. 05

Ill. 06

Ill. 07
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Tyske lokaludgaver

Mindelheim (und Kirchheim), Bayern. November 1945. 
Gebyrsedler på hvidt og gråt papir. Værdi kunne indsættes ef-
ter behov. Var i brug til udgangen af december 1945. I januar 
1946 udkom en privatudgave af gebyrsedlen med lodret navn 
(Mindelheim) og trykt værdi 42 Rpf. 

Köln, Nordrhein Westfalen. På grund af mangel af frimærker, 
blev der 21. maj 1946 udgivet gebyrsedler med værdierne 24 
og 84 pfennig. 24 pfennig dækkede indenrigsbrev 1. vægtklas-
se. 84 pfennig dækkede indenrigsbrev samt anbefalingsgebyr 
60 pfennig. Gebyrsedlerne skulle forsynes med 2 postmedar-
bejderes underskrift/initialer. De 2 værdier findes også sam-
mentrykt.

Unna, Nordrhein Westfalen. November 1945. Gebyrsedler i 
3 værdier med tekst i 3 sprog. Takker på en eller flere sider. 
Gebyrsedlernes gyldighed blev betvivlet og efter forelæggelse 
for områdepostkontoret, blev brugen stoppet 12. december 
1945.

3. Postens lukkesedler anvendt som
frimærker

Bad Nauheim, Hessen. Postens lukkesedler anvendt som 
frimærker. Udkom 11. marts 1946. Der udkom 5 værdi-
er i 2 typer alt efter placeringen og størrelsen på ”Postamt”. 
Lukkesedlerne skulle være forsynet med initialer af 2 postmed-
arbejdere. Ovenfor er vist værdier af type I på gråt glanspapir.

4. Etiketter anvendt som frimærker

Fredersdorf (bei Berlin), Brandenburg. I juni 1945 begyndte 
man at anvende små prissedler med blå ramme og tal som fri-
mærker ved postkontoret i Fredersdorf. Senere gik man over til 
større etiketter. Igen med værdi i blå ramme og med et rundt 
stempel med initialerne FM (Initialer for den lokale postme-
ster Franz Massino). Udgaverne er type opdelt efter størrelsen 
på den blå ramme. Den 26. november 1945 blev det fra cen-
trale postmyndigheder meddelt, at mærkerne ikke længere var 
gyldige. I de få måneder området eksisterede, udkom omkring 
200 forskellige værdier fordelt på flere typer efter størrelse af 
etiketten. Den sidste serie udkom på guldpapir etiketter.     

5. Frimærker og nødmærker udgivet lokalt

Der blev flere steder fremstillet lokale frimærker med perfore-
ring og gummi. Der er 2 typer: Lokale frimærker der dækkede 
et postalt behov fordi der ikke var frimærker, og lokale frimær-
ker efter, at postmyndighederne havde fået gang i produktion 
og distribution. Den sidste gruppe udkom i begyndelsen af 
1946 og har ofte et tillæg til fordel for et socialt formål eller 
genopbygningen.

Görlitz, Sachsen. Postkontoret i Görlitz var efter krigen ikke 
underlagt noget områdepostkontor og på eget initiativ udgav 
man allerede 12. juni 1945 4 frimærker. På gulligt papir, tak-
kede og med glat, glinsende gummi. Senere udkom frimær-
kerne på hvidt papir med spargummi. Frimærkerne var gyldige 
til 31. oktober 1946.

Ill. 08

Ill. 09

Ill. 10

Ill. 11

Ill. 12

Ill. 13
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Tyske lokaludgaver

Finsterwalde, Brandenburg. Den 16. februar udkom utakkede 
frimærker med tillægsværdi til fordel for genopbygningen. Der 
udkom samtidig en blok med 4 af værdierne. Blokken var til-
lige forsynet med byvåbenet i lille og stor udgave. Man forsøgte 
sig også med postmestertakning af frimærkerne. Frimærkerne 
var kun gyldige til frankering 18. februar og i tiden 27. til 31. 
marts 1946. Pga. manglende godkendelse fra overordnet post-
myndighed var salget stoppe fra 18. februar til 27. marts 1946, 
og frimærkerne havde ikke frankeringsgyldighed i den periode.

Lübbenau (im Spreewald), Brandenburg. Den 13. april 1946 
udkom 2 serier i både takket og utakket udgave. Den ene serie 
med tillægsværdi til genopbygning af byen og den anden se-
rie med tillægsværdi for sociale tiltag. Frimærkerne var gyldige 
som frankering indtil 25. april 1946.   

Grossräschen, Brandenburg. Efter forskellige gebyrsedler ud-
kom der flere serier med nødfrimærker.  Den 1. serie udkom 
i august 1945. Håndstempel med motiv af mukkert og ham-
mer samt ordet post, håndskreven værdi og underskrift af 2 
postmedarbejdere. Nødfrimærkerne udkom på forskellig far-
vet papir. I oktober 1945 udkom trykte mærker med samme 
motiv. Der er 4 forskellige typer efter stilling og udformning 
af mukkerten og hammeren. I december 1945 udkom samme 
motiv i mere ”professionel udgave”. Alle serierne var gyldige til 
31. oktober 1946.  

6. Overtryk på lands- og regionale frimær-
ker udstedt efter maj 1945

Storkow, Brandenburg. Den 23. januar 1946 udkom overtryk 
Storkow og tillægsværdi 10 (pfennig) på Stadt Berlin Bären ud-
gaven. Tillægget gik til genopbygningen af Storkow. Mærkerne 

var gyldige til 5. april 1946 i Storkow, og i lighed med grund-
mærkerne, til 31. oktober 1946 i delstaten Brandenburg. 

Wittenberg-Lutherstadt, Sachsen-Anhalt. Pga. takstforhøjel-
sen 1. marts 1946 var der knaphed på 4 pfennig frimærker 
og lokalt blev der foretaget rødt overtryk på Provinz Sachsen 
frimærker. Overtrykket findes i forskellige positioner. De over-
stemplede frimærker blev anvendt 8.-11. marts 1946 hvor sal-
get ophørte.  Senere blev de overstemplede frimærker anvendt 
af postvæsenet på pakkekort, postanvisninger mm.   

Uofficielle udgaver. Private udgaver

Ud over de postalt godkendte lokaludgaver er der en lang ræk-
ke private udgivelser. Disse udgaver findes ofte med ægte post-
stempler og er i mange tilfælde accepteret af lokale postmyn-
digheder og/eller militærkommandanter.
De private udgaver findes også på 3. Rige frimærker, gebyrsed-
ler, postens lukkesedler, nye frimærkeudgivelser, overtryk på 
lands- og delstatsudgaver efter 1945 samt, som noget specielt, 
kurermærker. 

1. Overtryk på 3. Rige frimærker

Baringshausen, Niedersachsen. Maj 1945. Der er 2 overtryk 
med bjælker, som begge udkom på 7 værdier. Mærkerne blev 
antageligt solgt fra det lokale postkontor, men der findes kun 
lejlighedvis stemplede breve. Overtrykkene udkom antagelig 
under den første amerikanske besættelse og ophørte da briter-
ne overtog området.
Saulgau, Württemberg. I maj 1945 udkom en serie på 14 vær-
dier af Hitler udgaver. Overtryk V med dato 22. IV. 1945 og 
Württemberg. I juni 1945 udkom 12 værdier på tjenestemær-
ker igen med V med morsetegn over. Frimærkerne blev over-
trykt efter godkendelse af den lokale franske kommandant, 
men kom aldrig til postal anvendelse. 
Mühlberg, Sachsen-Anhalt. August 1945. Overtryk udkom 
på 16 Hitler udgaver. Overtrykket findes både i rødt og sort. 
Serien blev overtrykt efter godkendelse af den lokale russiske 
kommandant, da der ikke var mulighed for kontakt med OPD 
Halle, som postkontoret var underlagt. Kom ikke officielt til 
anvendelse, da OPD Halle efterfølgende ikke godkendte ud-
gaven. Findes stemplet i rimelig omfang.

Ill. 14

Ill. 15

Ill. 16

Ill. 17

Ill. 18

Ill. 19
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Tyske lokaludgaver

2. Gebyr betalt sedler anvendt som fri-
mærker.

Frankenau, Hessen. Private gebyrsedler med værdier 12 og 24 
(pfennig). Gebyrsedlerne blev antagelig accepteret til franke-
ring, da de findes brugt af de kommunale myndigheder.
Lohne, Niederscahsen. Juli/august 1945. Postkontoret i Lohne 
havde i 4 uger tilladelse til at bruge den private gebyrseddel. 
Ründeroth, Nordrhein Westfalen. Juli/august 1945. Private 
gebyrsedler fremstillet af Fa. Jäger til brug for egne forsendel-
ser. Udkom takket og utakket.  Var ikke anerkendt af OPD 
Köln, men blev accepteret af postmyndighederne i Ründeroth.

3. Postens lukkesedler anvendt som
frimærker

Bad Saarow (Mark), Brandenburg.  Lokalbrev med 8 fp. 
Forsendelsen er forsynet med ældre prøver stempel. I dag kan 
man ikke få prøvet private udgaver eller breve. 

4. Kurermærker

Se illustration 22.
Lauterbach, Hessen. Den 12. juli 1945 udkom 1 kurerpost-
mærke. I begyndelsen anvendt på kurerpost for Landrat inden-
for Kreises Lauterbach. Senere anvendt på forsendelser til det 

øvrige Hessen, og senere igen til den amerikanske og britiske 
zone. Anvendt indtil 1. september 1945.

5. Frimærker og nødmærker udgivet lokalt

Den 20. november 1945 udkom 6 frimærker med byvåbenet 
i Falkensee, Brandenburg. Arkene er trykt i 2 omgange. Først 
den øvre og derefter den nedre. Dette har medført at mange 
ark har forskellig farvetone og der skelnes mellem 2 indfarv-
ninger.
Der blev kun udgivet enkelte frimærker i privat regi.

6. Overtryk på lands- og regionale frimær-
ker udstedt efter maj 1945

Eilenburg, Sachsen. Juni 1946. Vignetter uden frankeringsgyl-
dighed på Provinz Sachsen frimærker. Der er 2 forskellige over-
tryk Eilenburg. Overtrykkene er foretaget i samme ark, med 
hver sin type, i hver anden lodrette række. 
Frankenberg, Sachsen. Den 11. april 1946. Overtryk ”Tag der 
Volkssolidarität” over 2 kontrolråds frimærker, som udkom i 
februar 1946. 
Der er en del private overtryk på lands- og regionale frimærker. 
Nogle enkelte er anvendt til frankering, men hovedparten er 
vignetter.

Afslutning

Alle lokaludgaver tabte deres frankeringsgyldighed 31. oktober 
1946. 

Ill. 20

Ill. 21

Ill. 22

Ill. 23

Ill. 24
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Tyske lokaludgaver

Som det fremgår af ovenstående eksempler er der en historie 
bag næsten hver lokal udgave. Officiel som uofficiel. 
Illustration Lok 25
Samtlige byer markeret med blå farve udgav lokaludgaver i åre-
ne 1945 og 1946. Både officielle og private udgaver er anført. 
(Kortet er bragt efter godkendelse af Michel kataloget).

Kilder:
Michel: Deutschland-Spezial 2018.
Egne frimærker.    

16 F R I M Æ R K E S A M L E R E N  –  N R .  5  •  2 0 2 0



Posthistorie

FFF Tysklands gruppe
Af Flemming Petersen

Frederik Gejl-Hansen vil på mødet mandag den 9. november 
fortæller og præsentere forsendelser om ”Frivillige (minus dan-
ske) i Værnemagten og SS.

Møderne foregår under hensyntagen til sundhedsmyndighe-
derne retningslinjer samt kravene fra VOC. Herudover har vi 
aftalt med foredragsholderne, at de kan aflyse hvis de er utryg-
ge med sundhedssituationen.  

Vi mødes fortsat klokken 19,00 i kantine området på 1. sal. 
Gæster er altid velkomne.

Hvis der er et tysk emne, som ønskes drøftet eller selv præsen-
tere et emne i foråret, så kontakt schwaner.willy@gmail.com

Hvis du er på facebook så gå ind og bliv medlem af ”Tysklands 
samlerne”. Siden varetages af Leif Ørndorf fra vores gruppe.

For variantsamleren
Af Poul Erik Malmbæk

AFA nr. 68. 5 øre grøn CHR. X.

Nyfundet matricefejl.

I den ufarvede skraveringslinje 48 foran kongens hage og tæt 
på højre egeblad nummer 9, er det lykkedes at finde endnu en 
matricefejl på AFA 68, 5 øre grøn Chr. X. Denne matricefejl er 
en meget lille fejl i positionerne 2, 7, 52 og 57 i alle de frem-
stillede ark.

For de læsere, der er i tvivl om, hvor matricefejlen kan findes, 
kan oplyses at disse fejl er gennemgående i alle ark fra de be-
nyttede 10 trykplader der er benyttet til fremstilling af disse 
mærker. 

De matriceblokke som trykpladerne er lavet efter, har til denne 
værdi bestået af 25 aftryk af moderstemplet, og i forbindelse 
med fældningen af matriceblokken er der opstået nogle min-
dre fejl på enkelte mærkeaftryk, som derfor går igen, hver gang 
matriceblokken anvendes. 

Matricerne er til denne værdi opbygget således, at de 5 x 5 
mærker til position 1-5, position 11-15, position 21-25, posi-
tion 31-35 og position 41-45, er sammenstillet som selve ma-
triceblokken. Denne blok er derefter anvendt 4 gange for at 
fremstille en trykplade med 100 mærker, og dermed kan alle 
matricefejl teoretisk genfindes 4 gange i hvert ark i de positio-

ner der hænger sammen med fejlens placering i matriseblok-
ken, f.eks. positionerne for X-fejlen 21, 26, 71, 76.
Teoretisk fordi synligheden er afhængig af, hvor hårdt og præ-
cist matriceblokken er presset ned i det materiale som skulle 
danne basis for grundpladen, og hvor tydelig fejlen efterfølgen-
de er blevet ved fremstilling af de moderplader, der er anvendt 
til fremstilling af alle senere A og B ark. 

Disse A og B plader var også basis for alle senere oplag af tryk-
plader til dette mærke. Den mest kendte matricefejl på AFA 
68 er den såkaldte X-fejl som Arne Dahl beskrev i kataloget 
til udstillingen i Fåborg 1979 og senere tillæg i Sydvest 1982. 
Fejlene er tillige nedarvet til den orange 7-øre AFA 98, der blev 
fremstillet ud fra et B ark til AFA 68. 5 tallet erblot boret ud 
og erstattet med med 7-taller manuelt nedstemplet i det bløde 
materiale med de interessante fejl dette nu gav, udover de al-
lerede kendte fejl fra AFA 68.

Hele mærket

Matricefejlen
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Staten af Slovener, Kroater og Serber

Af Johnny Speich

I foråret begyndte bestyrelsen at planlægge udstillingen der 
skulle være en del af november måneds Frimærke- og brevkort 
messe i Valbyhallen. På grund af Covid-19 epidemien er mes-
sen blevet aflyst og flyttet til 2021. Der var planlagt med 3 
temaer for udstillingen: Genforeningen 100 år, Dronningens 
80-års fødselsdag og nye statsdannelser i forbindelse med trak-
taterne der afsluttede 1. verdenskrig. Med hensyn til sidst-
nævnte tema var det meningen at vise filateli fra de nye sta-
ter i Europa (Polen, Finland, Randstaterne, Tjekkoslovakiet, 
Balkanlandene, Fiume m.m.) samt ændringer i kolonierne 
og nye mandatområder opstået efter opløsningen af det 
Osmanniske rige. Bestyrelsen håber, at vi til næste års messe 
vil kunne vise,  hvad foreningens medlemmer ligger inde med. 
Denne artikel beskriver et enkelt område, og vil naturligvis 
kunne ses på udstillingen i 2021.
Dette var blot en indledende bemærkning og nu tilbage til 
S.H.S.

Historisk baggrund.

Det Østrig-Ungarske dobbeltmonarki bestod af mange folke-
slag og var skabt gennem mange hundrede års ekspansion på 
Balkan. Efter de europæiske revolutioner i midten af 1800-tal-
let steg ønsket om uafhængighed for mange af folkeslagene, 
og der var stigende politisk uro på Balkan, og der skabtes en 
pan-slavisk ideologi der skulle samle alle slavere på Balkan i én 
stat (ikke at forveksle med slaver af afrikansk oprindelse). Efter 
Centralmagternes nederlag i 1. verdenskrig blev der indgået en 
række traktater der fastlagde de fremtidige grænser. 
Nederlaget for Østrig-Ungarn betød en opløsning af det 
Østrig-Ungarske Dobbeltmonarki, og førte bl.a. til dan-
nelsen af S.H.S (Staten af Slovener, Kroater (Hrvata) og 
Serber), hvilket omfattede Slovenien, Kroatien og Bosnien-
Herzegovina, d.v.s. de sydlige områder af Østrig-Ungarn, men 
ikke Serbien/Montenegro. Årsagen til at serbere er nævnt er 
at der var mindretal af serbere i SHS områderne. Se kortet 
til højre for SHS landområde. Uafhængigheden blev prokla-
meret den 29. oktober 1918 i Zagreb. Den nye stat nåede al-
drig at blive anerkendt af stormagterne (England, Frankrig, 
Italien & USA), idet S.H.S. allerede den 1. december 1918 
blev en del af ”Kongeriget af Serbere, Kroater og Slovenere”, 
der inden sammenlægningen omfattede Serbien, Makedonien 
og Montenegro. Denne nye stat skiftede navn til Jugoslavien 
(Sydslavernes Land) i 1929, men det er en anden historie.

Det tidligere S.H.S. fortsatte efter indlemmelsen i Kongeriget 
SHS med at anvende og udgive egne frimærker for de 3 områ-
der. I Bosnien-Herzegovina blev eksisterende mærker i perio-
den 11. november 1918 - 6. februar 1919 overtrykt med det 
nye landenavn, I Slovenien blev der fremstillet nye udgaver, 
idet man indtil selvstændigheden havde anvendt østrigske fri-
mærker. Kroatien havde været underlagt ungarsk postadmini-
stration og udgav dels ungarske mærker overtrykt med det nye 

landenavn, dels nye udgaver. Sidstnævnte vil blive behandlet i 
det efterfølgende.
Den 16. januar 1921 blev der udgivet en fællesudgave for 
Kongeriget S.H.S. der skulle erstatte de 3 områders mærker, 
dog kunne mærkerne anvendes frem til 15. april 1921, hvoref-
ter de var ugyldige til frankering. 

De 3 udgaver for Kroatien:

Den første udgave der blev udsendt den 18. november 1918 
var eksisterende beholdninger af ungarske frimærker med 
overtryk. I alt 41 ungarske mærker blev overstemplet med 12 
forskellige typer overtryk. Trykningen er foretaget i bogtryk, 
men der eksisterer overtryk i stentryk, hvilket må henregnes til 
essays eller prøvetryk. Trykningen blev udført på to trykkerier 
i Zagreb,  ”Zemaljska” and ”Nadbiskupska”. Desværre er de 
officielle dokumenter der indeholder oplysninger om hvilke 
mærker der er overtrykt samt oplagsstørrelser blevet ødelagt, 
hvilket betyder en stor usikkerhed m.h.t. sjældenhed m.m. 
Michel kataloget opgiver oplagstal, men de må betragtes som 
anslåede antal.
I 1919 besluttede Post- og Telegrafvæsenet, i et forsøg på frem-
skaffe mærker, at tillade folk at komme med mærker til tryk-
keriet ”Nadbiskupska”, enten i hele eller sammensatte ark og 
få dem overtrykt. Dette har betydet, at det var muligt at få 
originale overtryk på mærker der ikke var planlagt overtrykt af 
Post- og Telegrafvæsenet. Heller ikke her foreligger der doku-
mentation for hvad der er blevet overtrykt.

I den specialiserede filatelistiske litteratur accepteres kun om-
vendt overtryk, dobbelt overtryk og forskudte overtryk som 
acceptable varianter i overtrykket. Alle andre ”varianter” be-
tragtes som fremstillet til samlermarkedet eller makulatur fra 
trykkeriet der ikke er blevet destrueret.. 

S.H.S - staten der eksisterede i 33 dage  
(Staten af Slovener, Kroater og Serber)

Staten S.H.S (Slovenien, Kroatien og Bosnien-Herzegovina)
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Staten af Slovener, Kroater og Serber

Efterfølgende et par eksempler på spekulations-udgaver: 10 
Filler Høstfolk med hvide værdital, og kroningsudgaven 
med Karl og Zita fra 1916. De 3 mærker har aldrig været til 
salg på noget postkontor i Kroatien.  

10 Filler Høstfolk med hvide værdital.

Dette provisorie formodes fremstillet af en fremtrædende fila-
telist fra Zagreb, som det lykkedes at erhverve et ukendt antal 
indsmuglede mærker af denne type fra Ungarn og derefter fik 
dem forsynet med det originale overtryk. 

Kroningsudgaven med Karl og Zita

Fremkomsten af denne udgave skyldes en kreds af inve-
storer godt hjulpet af en højtstående funktionær i Post- og 
Telegrafvæsenet. Den pågældende funktionær sørgede for at 
mærkerne blev anvendt i.f.m. officielle dokumenter, og udga-
ven blev derfor betragtet som legal, hvilket førte til optagelse i 
frimærkekatalogerne. Derudover sørgede ”investorerne” for at 
en del breve blev afsendt, alle afstemplet i Zagreb. Hen af vejen 
er deltagerne i fremstillingen blevet afsløret af den kroatiske 
prøver Ercegović.

Efterspørgslen efter denne udgave var høj, så efter at den offi-
cielle overstempling var stoppet, fortsatte man fremstillingen, 
men nu med en falsk trykplade. 

Den anden udgave, blev udsendt den 29. oktober 1918 i an-
ledning af selvstændighedserklæringen. Motivet er en mand 
løst fra sine lænker, et symbol på slavernes frigørelse fra 
Habsburgernes overherre-dømme. 

Mærkerne er designet af Rudolf Valic, trykt i stentryk i ark 
med 100 mærker (10x10) med linietakning 11½. Der er to 
typer af de enkelte værdier, fordelt med 50 mærker af hver 
type. Typerne er placeret i lodrette rækker, Type 1 er placeret i 
lodrette rækker med ulige numre, og type 2 i lodrette rækker 
med lige numre. Utakkede mærker og tryk på farvet papir er 
ikke officielt udgivet, men stammer fra prøvetryk. (Nedenfor 
type 1 til venstre/type 2 til højre).

Oplag:  10 Fil: 300 ark
 20 Fil: 300 ark 
 25 Fil: 250 ark
 45 Fil: 150 ark
 
Type 1: 0 i 10 i venstre side er ovalt i bunden
Type 2: 0 i 10 i venstre side er rektangulært

De 12 overtrykstyper

Eksempler på overtrykte ungarske mærker

Essay
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Type 1: 20 til højre er mindre end til venstre
Type 2: 20 er lige store i begge sider

Type 1: 5-tallet til højre er tykkere end til venstre
Type 2: 5-tallene er lige stor

Type 1: Begge 5-taller er lige store
Type 2: 5-tallet til højre er tyndere end venstre 5-tal.

Da mærkerne kom til salg på postkontorerne blev de hurtigt 
udsolgt, folk stod ligefrem i kø for at købe mærkerne, men der 
blev ikke fremstillet nye oplag. Til gengæld fremkom der in-
den længe essays, prøvetryk og m.m. samt en forfalskning, der 
af filatelister blev opfattet som en plade 2 anvendt ved frem-
stillingen. 
Det viste sig senere, at det var Rudolf Valic, designeren af mær-
kerne, der sammen med trykkeriet Zemaljska Tiskara i Zagreb 
havde produceret små ark med 16 mærker (4x4) og selv stod 
for distributionen. Mærker fra denne såkaldte ”2. plade” kan 
identificeres på små forskelle i designet.

Nedenstående forsendelse med en 1. dags afstempling.
Mærkerne er utakkede prøvetryk på farvet papir, og provisoriet 
er med forskudt overtryk. Afsendt anbefalet fra Zagreb den 29. 
oktober 1918 til Beograd.

Den tredje og sidste udgave blev udsendt 15. januar 1919. 
Igen er anvendt symboler som motiv. På de lave værdier er det 
en fredsengel og mellemværdierne viser en matros ombord på 
et skib der sejler mod en lys fremtid. Til højværdierne er an-
vendt den serbiske ørn. Trykt i bogtryk i ark på 100 mærker. 
Der er anvendt 2 takninger: Kamtakning 12½ og Linietakning 
11½. Utakkede mærker forekommer, ligesom bagsidetryk.
 

Jeg håber denne ”smagsprøve” på materiale fra den kommende 
udstilling vil få mange til at kigge forbi, og blive inspireret til 
at udvide samlerområdet, med et eller flere ”lukkede” områ-
der. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til artiklen så 
send mig en mail: johnnyspeich@outlook.com eller kig forbi 
en mødeaften i FFF.

Staten af Slovener, Kroater og Serber
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Norske frimerker

posten.no/frimerkebutikken

Se vores webshop på:

www.roskildeonline.com

Roski lde Mønt- & Frimærkehandel ApS

Algade 28 • 4000 Roskilde • Tlf. 4636 7419
roskildefrimont@hotmail.com

BILLIGE TILBUD
Danske stjernestempler

Stjerne 1 – 2, udslebne. Breve 
og enkeltmærker.

Island klassisk stemplet
Udgaver 1875 – 1930 inkl. tjene-

ste mærker.
Danmark stemplede skillings ud-

gaver mv.
1851 – 1871 + 1875-1929 inkl. 

tjeneste-porto mv. 
Samlinger udstykkes

Stor rabat på katalog priser
Stort udvalg i restsamlinger 

Europa og Oversø

Ileta–Steen Rosling
Kontor: Lyngevej 125  3450 Allerød
Tlf. 48172844. Giro: 6065643

Postordresalg besøg efter aftale.

ny forbedret netbutik 

www.kimfrim.dk

Gode søgefunktioner
 bla.

over 700 Motiver,
 emner,

 personer

Annoncer
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Annoncer

Bestil nemt og bekvemt på www.stamps.fo

Posta Stamps, Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn, Færøerne

Tel.  00 298 346200 
stamps@posta.fo

Posta Færøerne – et af de mindste postvæsener i verden, men kendt for sine unikke, flotte 
og kreative frimærker, som har opnået anerkendelse i hele verden.

Færøske frimærker

Nye udgivelser 21. september 2020

Ludwig van Beethoven 250 år
Den færøske multikunstner, Heiðrik 
á Heygum har illustreret miniarket og 
har iført den store komponist færøsk 
nationaldragt, placeret ham i ikoniske 
færøske landskaber og omgivet ham 
med færøsk dyre- og planteliv.

Færøsk skaktradition
Skak har etableret traditioner i mange 
kulturer. På Færøerne fik skaktradi-
tionen også sine lokale særpræg og 
denne frimærkeudgivelse beskriv-
er to af disse. Tårnet “Rókur” samt 
“firskak”. Design: Ole Wich.

Spillefilm i 125 år
I 2020 er det 125 år siden den første 
offentlige filmforestilling. Frimærk-
erne viser to film efter den færøske 
filminstruktør, Katrin Ottarsdóttir: 
“Bye Bye Blue Bird” (1999) og “Ludo” 
(2014).

Nye udgivelser i september

FØROYAR 27KR
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Af Flemming Petersen - Nordatlant Gruppen

”AFA Danmark katalog 2021” er udkommet, og indeholder 
bl.a. nyheder for samlerne af Grønland. Ser vi på prisfastsættel-
sen på frimærkerne, er der måske nye tider på vej, hvor priserne 
tilpasses efterspørgslen. Nye samlere kan glæde sig over at en 
del frimærker vil blive lavere prissat, medens andre mærker vil 
stige i pris til glæde for dem der gerne vil sælge.

AFA kataloget er primært et salgskatalog, der henvender sig 
til alle samlere, hvoraf de færreste er organiserede i klubber. 
Samlere der mangler nogle frimærker til sin samling, er villig 
til at betale en højere pris når dette materiale bliver tilbudt. I 
klubberne sælges der ofte lot med frimærker og samlinger, der 
købes fordi det er ”billigt”, der udtages et par ting og resten 
presses ind på reolen i frimærkerummet, for at afvente bedre ti-
der. AFA katalogerne skal naturligvis ikke afspejle den sidste si-
tuation, men være opmærksom på tendenserne i klubberne og 
på net auktioner, hvor der udbydes enkelte frimærker og sæt.

Den nye indledning der relaterer sig til prisfastsættelsen i kata-
loget, må vi som samlere hilse velkommen, og håbe at denne 
linje vil fortsætte i årene fremover. 

AFA indledning

”AFA forsøger ligeledes at vurdere virkningen på de faldende 
oplagstal for postvæsenets nyudgivelser, og evt. afsmitning på 
tidligere udgivelser. Evt. prisændringer vil ikke kun relatere sig 
til oplagstal for de enkelte udgivelser, men forsøges baseret på 
efterspørgslen på sæt, tema, varianter mv.”. 

Hvis dette følges, er det min vurdering at katalogpriserne i det 
kommende år, vil blive tilpasset yderligere så begge parter i en 
byttesituation kan være tilfredse.  
 
Under Grønlands afsnittet er der sket justeringer i begge ret-
ninger, afsnittet med småark er opdateret, og forløberne for de 
grønlandske frimærkehæfter er medtaget og beskrevet. 

Det gentages at de to småark fra 2016 er noget særligt, da 
mærkerne ikke som de øvrige er udkommet i normale helark. 
Så løse takkede frimærker til en standard album samling kan 
kun komme fra disse småark. Oplaget er 999 stk. der dækker 
over FDC, salg til abonnenter og løssalg til frankering. AFA 
har sat katalog prisen for et postfriskt sæt til kr. 3.000,-. 
På en ledig plads i sidste nummer af Frimærkesamleren blev 
dette ark vist, og tre af bladets læsere har med tak vendt tilbage, 
og fortalt at de har fundet et arksæt.

Under forløbere for grønlandske frimærkehæfter udskiller 4 
hæfter sig fra de øvrige, det er nr. 1 der er  prissat til kr. 1900,-, 
nr. 2 til 1800,-, nr. 13 til 2200,- og nr. 14 til 2200,-. Priserne 

afspejler oplagstal og det bliver spændende at se, hvilke og hvor 
mange af disse hæfter der er gemt.    

Den sjældneste 20 øre Pakke Porto mærke fra 1937 udgaven 
er hævet i pris for postfriskt, og Amerikanerudgaven er juste-
ret lidt ned. Men en opfordring til at bladets læsere selv gen-
nemgår kataloget, og evt. komme med bemærkninger og nye 
forslag til Frimærkesamlerens redaktion.

1938. Grønlands første frimærkeserie

Grønlands første frimærkesæt AFA 1-7 er udgivet i nogle større 
oplag, og der er stadig nok til alle, men AFA nr. 2 (5 øre Chr. 
X) er ved at udvikle sig til en mangelvare. Mærket er frem-
stillet i 4 forskellige tryk, der har været omtalt og beskrevet i 
Frimærkesamleren i 2011. 

1938.  AFA nr. 2 (I tryk) 
I tryk er udkommet i helark uden marginalnummer, og mær-
kerne kendes på lille cirkel under ”J B”. 
Prisen for I tryk postfriskt hæves fra kr. 50,- til kr. 120,- og er 
nu sættets dyreste. 
Sæt prisen for nr. 1-7 burde nok reguleres tilsvarende op fra kr. 
270 til kr. 340,-. Ill. nr. 1.
Helark I tryk er væsentlig mere sjældent end IV tryk.   
1938 og 1946.  AFA nr. 2a (II og III tryk)  
Trykpladen retoucheres og benyttes til II tryk af helark i 1938 
uden marginalnummer, samt til III tryk i 1946 men med mar-
ginalnummer 700. Cirkel under ”J B” retoucheres væk men 
efterlader en svag streg under ”J B” i varierende størrelse og 
udformning. 
II tryk i helark uden marginalnummer ses jævnligt.
III tryk i helark er Grønlands sjældneste og har i mange år væ-
ret noteret til kr. 15.000,- i fireblokkataloget, men har en han-
delsværdi der er mere end 2 gange højere end prisen på helark 
AFA nr. 27, 33, 36 og 38 der er prissat op til kr. 35.000,- pr. 
ark. III tryk kan også kendes alene på marginalnummeret hvor 
de to ”00” står på linje. Ill. nr. 2 og 4a. 

1946. AFA nr. 2b (IV tryk) 
Trykpladen retoucheres endnu engang i 1946 og der trykkes 
nye helark med marginalnumre 700. Stregen under ”J B” og 
punktum fjernes næsten helt. Der benyttes forskellige farve-
blandinger for at få dækket værdifeltet, og der graveres nogle 
ridser ind i værdifeltet, så farven binder bedre. Ofte er værdi-
feltet  farvefyldt så dette ikke kan ses. 
Helark IV tryk var i år 2000 prissat til kr. 5.500,- men reguleret 
op i 2017 kataloget til kr. 9.000,-, og er det mest almindelige. 
Ill. nr. 3 og 4b.

1938. AFA nr. 1. 1 øre Chr. X.  Ill. nr. 5.
Stammer fra helark 1938 uden marginalnummer, samt fra 
1945 margnr. 655 og 1946 margnr. 699. 

AFA Danmark frimærkekatalog  2021
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1947. AFA nr. 1a. 1 øre Chr. X stammer fra helark med mar-
ginalnummer 788, og genkendes tydeligt på den nye graverin-
gen i værdifeltet, og manglende punktum efter ”SC”.  Ill. nr. 6. 

Ill. 2 AFA nr. 2a

Ill. 3 AFA nr. 2b

Ill. 4a - III tryk 7”00” på linje

Ill. 5. AFA 1 Ill. 6. AFA 1a

Ill. 1 AFA nr. 2

Ill. 4b - IV tryk 
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Det gamle Postkontor
ØstergaDe 37 Holstebro

Det gamle Postkontor er åben for salg og ekspedition af frimærker og 
brevforsendelser hver lørdag kl. 10.oo – 12.oo 

Derudover er der åben kl. 15.oo – 17.oo den dag, der udkommer nye Danske frimærker

Man kan se mere på 
WWW.detgamlepostkontor.dk
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Af Thomas Gerstrup

Der er planlagt følgende møder i englandsgruppen:
 
Mandag den 26. oktober kl. 19.00, vil Martin Christiansen 
tage os med på ”En sørejse gennem engelske kolonier, fra 
Gibraltar til Hongkong omkring 1900”. Rejsen bliver fortalt 
gennem frimærker, postkort, gamle landkort og historiske mo-
tiver. 
Fra 1850 og frem til Anden Verdenskrig var England den 
størst kolonimagt, og hvor Solen altid skinnede på Union Jack. 
De mange kolonier fik efterhånden deres egne postudgivel-
ser, og hvor de fleste havde det samme koncept med motiv af 
Dronningen over dem alle, Victoria og hendes efterfølgende 
søn og barnebarn. Det britiske Empire giver derfor rige mu-
ligheder for filatelistiske samleområder både med generalsam-
linger eller lande (koloni) specialsamlinger. Det er et spændene 
samleområde hvor hele Verden står åben. 

Kom og hør Martin fortælle sin fantastiske historie, som I kan 
fornemme igennem disse to spændende postkort.
Mandag den 23. november kl. 19.00,vil Georg Ginsberg be-

rette om Britiske havheste. Havheste er et yndet motiv på fri-
mærker fra flere kolonier. Det er de engelske frimærker der 
anvendes med overtryk af landenavn. De Britiske havheste er 
udgivet i 2 graveringer fra 1913 og 1934. Første gravering er 
trykt af 3 forskellige trykkerier.”  

Maldiverne, filateli fra atoller
Maldiverne, er kendt for at være et tropisk paradis ørige. Med post-
kort skønne strande og krystal klart vand, tiltrækker Maldiverne 
økoturister og dykkere. Maldiverne er verdens lavest liggende land, 
med højeste punkt hævet 5 meter over havoverfladen. Derfor bliver 
Maldiverne formentlig det første land, der bliver skyllet i havet, som 
følge af menneskeskabte klimaforandringer. 
Maldiverne blev et British protektorat i 1887. Uafhængighed fra 
Storbritannien kom i 1965. I den mellemliggende periode, nåede 

Maldiverne at udsendt 150 frimærker. Indtil anden verdenskrig, blev 
der kun udsendt 20 frimærker, i hovednumre. Den første serie på 6 
mærker fra 1906, er overtryk på Ceylon frimærker, med Edward den 
7. som motiv. Se foto 1. Der forekommer antageligt efterstemplinger, 
da den stemplet serie er prissat højere end den ustemplet serie. Indtil 
anden serie, forekommer der brug af frimærker fra Ceylon, uden over-
tryk. 
I 1909 kom anden serie, som forestiller minareten i Male, hovedsta-
den på Maldiverne. I 1933 kom tredje serie, nye værdier af 1909 se-

rien, med vandmærke 2 og finere takning. Kort efter også i 1933 kom 
fjerde serie, med lidt ændret motiv. Anden / tredje serie og fjerde serie 
fra 1933, ligner umiddelbart hinanden. Der er dog forskel i billede 
højden, vandmærke, takning og farvefyld i baggrunden. Fjerde serie 
fra 1933 findes med stående og liggende vandmærke, 5 cent desuden 
med farveforskel, se foto 2. På foto 3, ses variation i farvefyld, på 2 

Ill. 1

Ill. 2
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Englandsgruppen

frimærker med samme Michel katalog nummer. 
I 1950 og 52 udsendtes mærker med landskab, fisk og produkter, 
foto 4. Hvis du synes du har set en lignende sejlbåd afbildet i andre 
lande, så har du ret. I Zanzibar er der udsendt flere frimærker med en 
”dhow” sejlbåd fra 1908 til 1944. 

Efter Maldiverne blev uafhængig i 1965, er antal frimærkeudgivelser 
eksploderet til over 6.000 glansbilleder, fuldstændigt ude af propor-
tioner med behovet for frimærker. Så Maldiverne er gået fra et sjovt 
filatelistisk miniputland, til endnu et land, der forsøger at ødelægge 
interessen for at samle frimærker. Jeg samler bl.a. af den årsag, kun 
stemplet materiale til 1945. 

På https://maldivespost.com/individual/philately ser det ud til at der 
er blevet lidt materiale til overs. Nu til dags er ingen begivenhed for 
lille, til at blive fejret med en frimærkeudgivelse fra Maldiverne.

Stålstikgruppen
Af Lars Stockbæk

De senere år har vist, at interessen for at samle på varianter 
er stigende, så er du en af dem der interesserer dig for danske 
stålstik varianter, er vi meget interesseret i at få dig med i vores 
stålstik gruppe.

Vi mødes i den 2. mandag i måneden på 3. sal i V.O.C. i Valby 
på Jernbandvej 25 på 3. sal. Der er gode parkeringsmuligheder, 
tæt til bus og tog og mulighed for elevator til terræn.

Gruppen har fået et større antal stemplede stålstik karavel mær-
ker, som vi er gået i gang med at scanne, så vi på sigt kan bruge 
siderne til videre studier med hensyn til f.eks. varianter, brugs-
perioder mv.

Nogle efterspørger en mere grundig gennemgang af bl.a. tryk 
på tysk papir, trykoplag.

Ill. 3

Ill. 4

Ill. 5

Ill. 6
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Stålstikgruppen

Det er jo et samleområde med uanede muligheder, og resulta-
ter af vore studier øges jo kraftigt jo flere vi er, så har du selv 
nogle ønsker så lad os høre nærmere.

FFF har investeret i ny PC, samt en god skanner og projektor, 
der gør det nemmere i fællesskab at finde og diskutere varian-
ter, når projektoren kan vise mærkerne eller helarkene på et 
stort lærred.

Så bidrag med at finde nogle af alle de små guldklumper, blandt 
det kæmpe materiale der findes i dansk stålstik, og bidrag med 
at få oplysningerne gemt og publiceret til glæde for andre.

Et godt eksempel er et interessant brev frankeret med et helt 
almindeligt stålstikmærke, der blev præsenteret på vores første 
møde i efterårssæsonen.  

Vi ses i Stålstikgruppen. Kontakt: Lars Stockbæk. Mail:    
Lfsfsd@gmail.com

KINA, THAILAND, FRANSKE og 
ENGELSKE KOLONIER m.m. fra 

Asien købes.
Samlinger, breve, løse mærker m. m.. Ned 

i gemmerne og find noget frem.
Ole Johansen mobil: 30313338

Købes. Danmark AFA nr. 62a stemp-
let og med attest. Kontakt Poul Høj tlf. 
24971197 eller mail piapoul@post.tele.
dk.

Til vores forenings løbende auktioner sø-
ges materiale for salg.

Kik gemmerne igennem og kontakt 
Steinar på tlf. 30250142 for

Indlevering. Kom så.

GRØNLANDSKE 
UDSTILLINGSSTEMPLER

Søger udstillingsstempler på forsendel-
ser 2000-2020.

Kun større partier har interesse.
Kontakt schwaner.willy@gmail.com

Til personhistorisk frimærkesamling søges breve 
og brevkort til/fra sømands- og immigrantpræsten 

(Rev.) R(asmus) Andersen (1848-1930) R.D. - Født i 
Vedelshave i Asperup Sogn. Fremtrædende præst i USA 

i mere end 50 år i hhv. Waupaca WIS og Brooklyn 
N.Y. Herudover kendes breve fra mange steder i både 
Danmark og USA bl.a. Nørre Aaby, Odense, Ryslinge, 
København, Marshall WIS. Hvis du evt. ikke vil sælge, 

vil jeg gerne modtage kopi/scan til registrering.
Send tilbud til:  henrymadsen@live.dk

 

I anledning af 100-året for folkeafstemningen i 
Sønderjylland 

 

udgives mandag den 10. februar 2020 
et bogværk i to bind om 
Genforeningen 1920 

 

 
 

Udgivelsen finder sted ved en højtidelighed på 
Genforenings- og Grænsemuseet 

Forfatter Steffen Riis 
Bøgerne to bind koster kr. 499,00 + fragt kr. 60,00 

590 sider og 950 billeder, heraf 400 postkort 
Bestillinger til: forfatteren  

steffenriis@privat.dk / mobil 2386 0624 
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Annoncer

Auktion - så er det os!

Takket være vort enorme kundegrundlag så har 
de sidste auktioner givet os rekordpriser for bl.a. 
mønter, sedler og gode filatelistiske objekter. 
 
Kontakt os for gratis værdivurdering. 

www.skanfil.dk  Skanfil Århus: 41 99 02 99 / arhus@skanfil.no //  
Skanfil Fredensborg: 46 56 38 57 / niels@skanfil.no  

Søparken 9, Nødebo, DK-3480 Fredensborg
Tlf. +45 46 56 38 57 - Fax. +45 46 56 39 80

LANDESAMLINGER
udstykkes og sælges billigt.

258 lande.
Ca. 41.000 forskellige udgaver.

Fra Aden til ØvreVolta.
Kun SEK 3 pr. Michel-€. 

Desuden 5-15 pct. rabat ved større 
køb.

Forlang lister over de lande du er 
interesseret i.

K-E Svensson,
P O Hallmans gata 17,

112 69 Stockholm.
e-mail: svenssonkarlerik44@gmail.com

MOTIVER
Arkæologi, berømte personer, biler, blomster, 

boksning, cykler, dyr, skibe, fisk, sommerfugle, 
flyvemaskiner, folkedragter, Frimærker på 

Frimærker samt FN-UPU, fugle, hunde, jul, tog, 
landkort, katte, kunst, ligemidler, musik, mønter, 

Nobel, olympiade, religion, krybdyr, ridesport 
rumfart, Røde Kors, spejder, sejlsport, svømning, 

muslinger, sport, teater, uniformer, heraldik 
o.m.m.

100 forskellige motivgrupper. 41.000 
forskellige udgaver. Forlang lister.
Billigt! Kun SEK 3 pr. Michel-€. 

Desuden 5-15 pct. rabat ved større 
køb.

K-E Svensson,
P O Hallmans gata 17,

112 69 Stockholm.
e-mail: svenssonkarlerik44@gmail.com

Stort udvalg
i gamle frimærker, breve,

postkort, samlinger, dubletlagre,
kartoteker og rodepartier.

Alt prismærket og salgsklart.
Åbningstider: dagligt 12:00 - 17:00, 
torsdag lukket. Lørdag 10:00 - 14:00

Velkommen til!
Hele dødsboer og restboer

købes, afhentes
og betales omgående.

Østerbro Frimærkehandel
Store Kongensgade 116

1264 København K
Tlf. 35 38 42 42 / 39 63 66 00
E-mail: oesterfrim@mail.dk
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Af Poul Høj

I Frimærkesamleren nr. 1 fra i år omtalte jeg en artikel fra 
Norsk Filatelistisk Tidsskrift, som omhandlede, at Norge var 
kommet med verdens første julemærke. I løbet af sommeren 
har jeg købt en flyttekasse julemærker og i kassen var et mini-
ark med ’Norges første Julemærke 75 år. Fig. 1.

Miniarket er fra 1980 og dækker perioden 1905 til 1980. 
Herefter lukkes sagen.
Når man er julemærkesamler, samler man ikke alene på enkelt-
mærker eller hel ark. Jeg har tidligere gennemgået andre samle-
områder og vil nu gennemgå de sidste, som er julemærkehæfter 
og julemærke nytryk.
Julemærkehæfterne blev udgivet første gang i 1982 og var et 
hæfte, som indeholdt 3 blokke a’ 8 mærker. Hæfterne blev hur-
tigt populære, så man købte et hel ark til gemmerne og et hæfte 
til julekortene. Hæftet fra 1982 er specielt derved, at det inde-
holder 2 forskellige blokke. Fig. 2
I 1998 ændredes udgivelsen til 2 forskellige hæfter, et hæfte 
med 1 blok a’ 10 mærker og et hæfte med 3 blokke a’ 10 mær-

ker. Jeg går ud fra, at årsagen var, at mange syntes det var for 
dyrt at købe de mange mærker, hvorfor 10 mærker var et godt 
alternativ til ikke at købe mærker. Denne udgivelsespolitik har 
Julemærkefonden holdt fast ved lige siden. Fig. 3 viser hæfterne 
fra 2017.
Udgivelsen af Julemærkekomiteens nytryk startede i 1976. På 
nytrykkene er påtrykt ’reprint’ på bagsiden af hvert mærke. 
Nytrykkene var fra starten en stor succes og de første mange 
julemærker blev trykt i op til 3 tryk, feks. blev 1904 trykt i 
1976, i 1979 og i 1992. Fig. 4 viser det første nytryk af 1904 

julemærket.
Når jeg omtaler nytryk skal det nævnes, at der i 1940 blev 
fremstillet et nytryk, som blev anvendt bag på en billedram-
me med et billede af Christian X og et billede af Dronning 
Alexandrine. Dette nytryk er sjældent, hvilket også påvirker 
anskaffelsesprisen meget. Fig. 5 og 6.

I ønskes alle en god frimærkesæson og jeg håber, at corona vi-
russet er os nådige.

Ill. 2

Ill. 3

Ill. 5

Ill. 6

Ill. 4

Ill. 1
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Aktuelt

UDSTILLINGER - MESSER 
ARRANGEMENTER

Udstillinger / Messer

17. oktober – 18. oktober 2020.
KPK klubudstilling i DGI Byen. AFLYST. Afholdes virtu-
elt med bedømmelse.

14. november – 15. november 2020.
Frimærke, Brev & Postkort Messe 2020 i Valby Hallen. 
AFLYST.

21. november – 22. november 2020.
Nyborg 2020, National Exhibition i Nyborg. AFLYST.

4. december – 6. december 2020.
Nordia 2020 i Malmø, Sverige. AFLYST.

13. november – 14. november 2021.
Frimærke, Brev & Postkort Messe 2021 i Valby Hallen

HUSK at checke udstillingernes hjemmeside vedr. ændrin-
ger i programmet.
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Klubkonkurrencen 2019/2020:

Klubkonkurrencen ”Mit en rammes eksponat” med 
fremlægning 4. maj 2020 blev desværre ikke afholdt 
grundet corona krisen. Bestyrelsen har besluttet, at 

vi sammensmelter sæsonen 2019/2020 med sæsonen 
2020/2021. Klubkonkurrencen afholdes til foråret 2021 

og med samme emne.

Dagklubben

Dagklubbens møder afholdes hos VOC, Gammel 
Jernbanevej 25 i Valby på torsdage kl. 13.00 i lige uger 
–  29/10, 12/11, 26/11 og slutter i år 10/12.
Møde agenda er hyggeligt samvær, bytning og en lille auk-
tion.
Alle kan komme med materiale til auktionen. Materialet 
afleveres ved mødets start og der afregnes samme dag.
For yderligere information kan Ole på tlf. 30313338 eller 
Steinar på tlf. 30250142 kontaktes.

FFF Tysklands gruppe
Mandag den 14. september 2020 mødes medlemmerne 
igen efter 6 måneders pause.
Der var ikke programsat noget emne, men Keld Sørensen 
havde medtaget 2 rammer postkort, taget af den tyske hof-
fotograf Alfred Kühlewindt. Han var hoffotograf for kejser 
Wilhelm og som del af jobbet tog han også billeder af det 
tyske militær før, under og efter 1. verdenskrig. Udover at 
præsentere de flotte postkort fortalte Keld om personer, 
som havde indvirkning på 1. verdenskrig.  
Mødet mandag den 12. oktober vil omhandle ”Det tabte 
Tyskland”. Ole Riis vil vise og uddybe sin artikel om em-
net, som omhandler Øst- og Vestpreussen.
Frederik Gejl-Hansenvil på mødet mandag den 9. novem-
ber fortæller og præsentere forsendelser om ”Frivillige (mi-
nus danske) i Værnemagten og SS.
Møderne foregår under hensyntagen til sundhedsmyndig-
hederne retningslinjer samt kravene fra VOC. Herudover 
har vi aftalt med foredragsholderne, at de kan aflyse hvis 
de er utrygge med sundhedssituationen.  
Vi mødes fortsat klokken 19,00 i VOC GL. Jernbanegade 
25 2500 Valby, på 1 sal i kantine området. 
Gæster er altid velkomne.
Hvis der er et tysk emne, som ønskes drøftet eller selv 
præsentere et emne i foråret, så kontakt schwaner.willy@
gmail.com
Hvis du er på facebook så gå ind og bliv medlem af 
”Tysklands samlerne”. Siden varetages af Leif Ørndorf fra 
vores gruppe.

Søges-købes/byttes
Grønlandske helark

1 øre marginal nr. 655 lige arknummer
5 øre marginal nummer 700 nr. 2 med lige ark nummer

1 øre marginal nr. 1292 ulige arknummer
1 øre marginal nummer 1351 lige og ulige arknummer

 2 kr. marginalnummer 2036 lige arknummer

Kontakt Flemming Petersen
fp@fpstamps.dk / 44443412

Holte

Jeg søger at købe og eller bytte alle mærker og 
breve stemplet i Holte fra Stjernestempler til 
brotype.  Postkost har ingen interesse med-

mindre de er meget pænt stemplet.
Jeg kan kontaktes på gottrup@gmail.com eller 

på Facebook.

På forhånd tak



Frederiksberg Frimærke Forening MØDEPROGRAM

Der er forbehold for evt. aflysninger pga. 
corona situationen, så orienter dig på 
www.3fff.dk.

Oktober:  

26. Møde for specialgrupperne England, 
Nordatlanten og Randstaterne. Bytte 
og samvær for øvrige.

November:

02. Bytte, foredrag og auktion. Foredrag af 
Martin Christiansen om Mig og min 
familie – Dronning Margrethe 80 år.

09. Møde for specialgrupperne Tyskland, 
Stålstik og Frankrig. Bytte og samvær 
for øvrige.

16. Bytte, foredrag og auktion. Foredrag af 
Holger Vilstrup om Germania udgaven

23. Møde for specialgrupperne England, 
Nordatlanten og Randstaterne. Bytte 
og samvær for øvrige.

30. Bytte, foredrag og auktion. Foredrag 
af Johnny Speich om Danske 
Portofrimærker og forsendelser.

December:

07. Bytte, foredrag og auktion. Poul Høj 
finder noget julemateriale frem. Alle er 
velkomne med indlæg. 

14. Juleafslutning med julebanko. 

Foreningsnyt

Frederiksberg Frimærke Forening (FFF)
Hjemmeside: www.3fff.dk med aktivitetskalender
Mødested: VOC, Gammel Jernbanevej 25, 2500 Valby.

FFF – Klubblad: Frimærkesamleren.

FFF – Aftenklub mødes mandage på 3. sal.

FFF – Dagklubbens møder afholdes hos VOC, Gammel
Jernbanevej 25 i Valby på torsdage kl. 13.00 i lige uger.
Kontakt: Steinar Hansen tlf. 30250142.

FFF – Tyskland gruppen mødes 2. mandag på 1. sal.
Willy Schwaner tlf. 25672823 schwaner.willy@gmail.com

FFF – Stålstik gruppen mødes 2. mandag på 3. sal. 
Lars Stokbæk  tlf. 61662986 lfsfsd@gmail.com

FFF – England & engelske kolonier mødes 4. mandag på 3. sal.
Thomas Gerstrup , gerstrup@email.dk

FFF – Frankrig & franske kolonier mødes 2. 
mandag på 3. sal.

Johnny Speich tlf. 40254926, johnnyspeich@outlook.com

FFF – Randstaterne mødes 4. Mandag på 3. sal.
Per Fæster tlf. 20623165, per.e.faester@gmail.com 

FFF – Nordatlanten mødes 4. mandag på 3. Sal.
Jørgen Hansen tlf. 28614560, jahvalby@gmail.com

FFF – Auktioner:  
Steiner Hansen tlf. 30250142, tofteryd@hotmail.dk

FFF – Rejseklub: Koordinerer rejser til udstillinger mm.
Per Fæster Sørensen tlf. 20623165, Per.e.faester@gmail.com

Formand: Flemming Petersen tlf. 44443412, fp@fpstamps.dk

Næstformand: Poul Høj tlf. 24971197, piapoul@post.tele.dk

Bogholderi: Ruth Petersen tlf. 44443412, fp@fpstamps.dk
Kontingentsatser: kr. 400,- nærområde, 300,- øvrige, samlever uden 
tidsskrift kr. 200,- 
Bankkonto Jyske Bank: Reg. 5023 - 0001032157

Sæsonen er nu kommet godt i gang og på 
første mødeaften den 7. september var det 
godt at se en masse kendte ansigter igen. 
Vi havde ikke været samlet siden marts, så 
der blev hilst, diskuteret og snakket så det 
var en fornøjelse.
Vi er forsat underlagt corona regler og p.t. 
må vi maksimalt være 25 personer i loka-
let. Bestyrelsen sørger for, at borde er ren-
gjorte og der er afvaskningssprit til alle. Vi 
ønsker, at alle regler overholdes herunder 
også, at vi sidder med afstand. Alle bedes 
respektere dette og i øvrigt følge de gæl-
dende regler. På foreningens hjemmeside 
opdatere vi, hvis der er ændringer i reg-
lerne herunder hvis der er nyt fra VOC.
Foreningens generalforsamling, som var 
programsat til 5. oktober 2020, blev des-
værre aflyst grundet situationen med co-
rona. Bestyrelsen vender tilbage med en 
ny dato.
Frimærke, Brev og Postkortmessen 2020 
er desværre blevet aflyst pga. corona. 
Mange timer er der blevet brugt på forbe-
redelse og mange timer er der blevet brugt 
på opsætning af samlinger. Jer der har sat 
samlinger op – husk at der er mulighed 
for et foredrag om emnet efter jul, så bare 
kontakt Poul Høj hvis i ønsker det. Vi hå-
ber selvfølgelig, at messen i 2021 kan gen-
nemføres. Emnet for messen er ikke fast-
lagt endnu.
Vi har netop afholdt mødeaften med em-
net: Medlemmernes aften. Medbring no-
get fra din samling og fortæl om emnet.
Det var der heldigvis mange medlemmer 
der gjorde og der blev afholdt en række 

mini indlæg med en meget stor spredning 
på emnerækken.
Der blev hold indlæg om: Tjenestemærker 
Afrika, 2 farvede øremærker, Polens første 
frimærker, Tysk luftpost, det rullende post-
kontor i DK, oprøret mellem Sudan og 
Ægypten 1882 og Grønlandske hæfter fra 
udstillingen på Fyn. Håber jeg fik alle med 
og emnet beskrevet nogenlunde rigtigt. 
En meget alsidig aften og et emne, der vil 
blive gentaget efter nytår, så til alle – bare 
begynd at lave 2-4-8 plancher om et emne, 
som optager dig. Vik er mange der vil lytte 
og evt. hjælpe med materiale.
Et men for aftenen var der dog. Da afte-
nens auktion begyndte, var der en stor ud-
vandring blandt aftenens gæster og auktio-
nen kunne ikke betegnes, som en succes. 
Emnet må vi drøfte en aften, for det må vi 
alle kunne gøre bedre. Derfor vil jeg lige 
gentage nedennævnte:
Som det fremgår af programmet fordobles 
antallet af auktioner i den nye sæson. Flere 
auktioner kræver flere lots. Få kikket skuf-
ferne igennem og få kontaktet Steinar for 
et salg af det overskydende materiale eller 
et salg af samlerområder hvor interessen 
ikke er der mere. 
Gentagelse - Nogle medlemmer har endvi-
dere et ønske om specialklubber for DVI, 
Slesvig Holstein, postkort, Danmark og 
Sydøst Asien. Hvis der er medlemmer der 
ønsker, at tage stafetten på et af disse om-
råder, så kontakt Poul Høj.
HUSK – følg med på klubbens hjemme-
side – www.3fff.dk – her opdateres vores 
møder, corona situationen m.v.

Nyt fra Bestyrelsen
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Luftpostbrev fra København 15.maj 1942  
sendt til POSTBOX 506, Lisbon.  

Adresseret til “Hr. Adam Madsen, Thorshavn”.  

Vurdering: 10.000 kr.

10. november 2020
For yderligere information, kontakt venligst  

Christian Grundtvig  
på tel. 8818 1214 eller cg@bruun-rasmussen.dk 

Årets store 
frimærkeauktion

i København

Baltikavej 10 · 2150 Nordhavn · København · Tel 8818 1111
bruun-rasmussen.dk
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