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Redaktørens klumme
Af Niels Kristian Hansen

Frimærkesæsonen er godt i gang med mange
aktiviteter. Når dette nummer af NFT læses
er Nordia2017 forhåbentligt veloverstået. Der
er fortsat mange aktiviteter både i og uden for
vores klub.

Som nogle måske har bemærket er denne
udgave en del af 124 årgang, hvilket betyder at vi til næste år har jubilæum. En af
måderne, vi gerne vil fejre det på, er at vende
lidt tilbage til oprindelsen, hvor NFT ikke
kun var et blad for Danmark men for hele
Norden samt det nordlige Tyskland. Så her er
muligheden for at skrive en artikel om disse
områder. På denne måde kan vi få markeret
vores jubilæum på fornem vis.

Den 8. november får vi besøg af Odense
klubben. Det skal nok blive en hyggelig og
spændende aften. Senere den 22. november
afholder KPK sin traditionsrige fødselsdag.
Sæt et kryds i kalenderen og vær med til de
to arrangementer.

Til næste år er der desværre ingen klub i
Danmark, der har påtaget sig at afholde
National Udstilling. DFF er derfor gået med
som medarrangør på Malmex 2018 i Malmø,
der afholdes den 31/8 - 2/9 2018. Det
bliver således en National Svensk og Dansk
Frimærkeudstilling. Sæt kryds i jeres kalendere og vær med som udstillere og besøgende.

Den 6. december afholder KPK sit traditionsrige
julebanko, En aften hvor det ikke handler om
frimærker men om at have en sjov og hyggelig
oplevelse. Det er en aften man ikke må gå glip af.
Til januar afholder KPK en af sine traditioner nemlig vores årlige byttedag. Det sker
søndag den 28. januar 2018 fra kl. 9.30 til
15.30 og foregår i VARTOV Farvergade 27
opgang H. Kom og vær med!

Fra jeres redaktør skal der lyde et ønske om
en god filatelistisk sæson og på gensyn i
2018!

Udskriftning af kasserer i KPK
Bestyrelsen er utrolig kede af at Erland må
trække sig, men har forståelse for at frivilligt
foreningsarbejde ikke har første prioritet i livet.
I henhold til vedtægterne kan bestyrelsen
vælge at varetage opgaverne iblandt sig, indtil
næste ordinære generalforsamling, hvor
bestyrelsesposten igen besættes. Formand Lars
Peter Svendsen varetager derfor opgaverne
som kasserer i den midlertidige periode frem
til generalforsamlingen med administrativ
hjælp af vores forhenværende kasserer Jørgen
Puck.
Bestyrelsen siger tak for de år Erland Hansen
har siddet i bestyrelsen og det seneste halve år
som kasserer.

Vores kasserer, Erland Hansen, har af
arbejdsmæssige årsager valgt at udtræde af
bestyrelsen og fratræde kassererfunktionen pr.
1. oktober 2017 efter kun et halv år i embedet.
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På bestyrelsens vegne
Lars Peter Svendsen
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Københavns Postvæsen som pioner
indenfor postbehandlingen
Af Kurt Hansen

Figur 1
I figur 1 vises et brev afsendt fra Skjelskør
den 15. oktober 1862 til København. Brevet
kan ikke anbringes hos adressaten, da denne i
henhold til påtegning på brevets bagside ikke
kan opspørges. Brevet skal derfor returneres
til Skælskør. Brevet er påstemplet Retour i
oval ramme, formentlig nogle få dage efter
afsendelsesdagen den 15. oktober 1862, d.v.s.
ca. 2 måneder før de større postkontorer får
leveret et returstempel.

Gennem mit arbejde med returpost er jeg
flere gange stødt på forhold, der viser, at
Københavns Postvæsen var en pioner inden
for postbehandlingen.
Ved Officielle Meddelelser (OM) nr. 11 af 27.
september 1862 blev det meddelt, at frem over
skulle alle ikke indløste breve, det vil sige breve,
som ikke kunne anbringes hos adressaten, ikke
mere indsendes til Generalpostsdirectionen;
men tilbagesendes til afsendelsespostkontoret.
Denne OM bliver fulgt op af OM nr. 14/1862
af 13. december 1862, hvori der blandt andet
bliver meddelt, at der på brevets adresseside
skulle skrives ordet Retour. Dog ville alle de
større postkontorer få tilsendt et stempel med
teksten Retour (som var et liniestempel), som
skulle anvendes i stedet for at skrive ordet
Retour.

Der er derfor uden tvivl sket det, at Københavns Postvæsen i stedet for at skrive ordet
Retour selv har ladet fremstille et returstempel. At det forholder sig således, bestyrkes
også af, at dette returstempel i oval ramme
kun er set anvendt i København.
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På forsendelser, som ikke kunne anbringes,
skulle modtagelsesposthuset skrives grunden
til at brevet ikke kunne anbringes. I figur 2
vises bagsiden af et brev sendt 2. oktober ca.
1874 fra Nyborg til København, hvor der
påsat en mærkat med følgende tekst:

Adressaten kan ikke findes i Kjøbenhavn
uden Angivelse af Bopæl eller anden nærmere Betegnelse
Brevpostcontoiret

Figur 2: Bagsiden af et brev sendt 2. oktober ca. 1874 fra Nyborg til København. Adressaten kan ikke
opspores, og der påsættes derfor en mærkat som vist.

Besøg
Den tofarvede studiegruppe
Se mødeprogram på side 169 eller kpk.dk
Gruppen mødes klokken 18.30 i KPK’s lokale, opg. B, st.
Hvor deltagerne på skift viser eksempler fra egne samlinger og studier.
Der udveksles erfaringer og øves bestemmelse af mærker,
så tag dine mærker med.
Er du interesseret i at høre mere om arbejdet i
Den Tofarvede Studiegruppe
så kontakt
Henrik Stilling Tlf 61 35 57 50 - E-mail: henrikstilling@post.cybercity.dk
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Københavns Postvæsen er sikket blevet
inspireret af det tyske postvæsen, hvor man
anvendte sådanne returmærkater. De viste
mærkater er ikke almindelige, og de kun set
anvendt i København. Det er interessant
at bemærke, at på brevet er returmærkaten
anbragt på bagsiden, medens det på brevkortet
er anbragt på adressesiden, hvilket også blev
gældende, da returmærkater med dansk og
fransk tekst til brug ved returforsendelser til
udlandet blev indført ved OM nr. 9 af 23.
marts 1887.

I figur 3 vises et brevkort sendt 2.januar 1878
fra Herning til København. Adressaten er
ubekendt og der påsættes derfor en mærkat
med ovenfor viste tekst.
Selv om de to forsendelser bærer påtegning
om årsagen til returnering påsættes der
alligevel mærkater, antagelig for at anspore
afsenderne til at være mere omhyggelig med
adresseringen af deres forsendelser.

Figur 3

Som ovenfor nævnt blev der ved OM nr. 9 af
23. marts 1887 indført returmærkater med
dansk og fransk tekst til brug på forsendelser,
der blev returneret til udlandet. Før havde
der ikke været bestemmelser om, på hvilket
sprog påskrift om årsagen til returnering
skulle foretages, og det er derfor naturligt at
antage, at dette var sket på modtagerlandets
sprog, blandt andet fordi det ikke kunne forventes, at postfunktionæren i modtagerlandet

beherskede andre sprog end sit modersmål.
Og det var jo ikke altid, at en påtegning på
et nationalt sprog, eksempelvis dansk var til
megen gavn i udlandet.
Dette problem var Københavns Postvæsen
opmærksom på, og der indførtes derfor et
stempel, der på fransk angav årsagen til
returnering.

Mødeprogram - se midteropslaget !
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Figur 4: Brevkort sendt 30. januar 1884 fra Braunschweig til København. Påtegnet Ubkj C samt
stemplet Retour i oval ramme. Påstemplet Inconnu Bureau de poste á Copenhague, idet Københavns
Postvæsen ikke kunne vide, om afsenderen forstod det danske sprog, så derfor et stempel med det
internationale postsprog fransk.

I figur 4 vises et brevkort sendt 30. januar
1884 fra Braunschweig til København.
Påtegnet Ubkj C samt stemplet Retour i oval
ramme. Påstemplet Inconnu Bureau de poste
á Copenhague.

Som ovenfor nævnt blev der ved OM nr. 9 af
23. marts 1887 indført returmærkater med
dansk og fransk tekst til brug på forsendelser,
der blev returneret til udlandet. Før havde der
ikke været bestemmelser om, på hvilket sprog
påskrift om årsagen til returnering skulle
foretages, og det er derfor naturligt at antage,
at dette var sket på modtagerlandets sprog,
blandt andet fordi det ikke kunne forventes, at postfunktionæren i modtagerlandet
beherskede andre sprog end sit modersmål.
Og det var jo ikke altid, at en påtegning på
et nationalt sprog, eksempelvis dansk var til
megen gavn i udlandet.

Dette stempel med fransk tekst er kun set anvendt
i København, og der er kun registreret ovennævnte stempel med ukendt (incunnu), så det
er uvist, om der findes stempler med fransk
tekst, der angiver andre årsager til returnering.
I OM nr. 9 af 23.marts 1887 var det nævnt,
at lande indenfor Verdenspostunionen kunne
opfylde bestemmelsen om en angivelse af
årsagen til returnering på fransk (og evt. det
nationale sprog) ved et stempel eller påklæbning
af en seddel. I Danmark valgte postvæsnet at
anvende returmærkater med dansk og fransk
tekst, som blev påsat de returnerede forsendelser

Dette problem var Københavns Postvæsen
opmærksom på, og der indførtes derfor et
stempel, der på fransk angav årsagen til
returnering.

NFT 2017/4
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Figur 5: Brevkort sendt 16. juni 1914 fra Berlin til København, som har ikke kunnet anbringes på grund
af utilstrækkelig adresse. Brevkortet returneres derfor og stemples RETUR samt i ramme
Utilstrækkelig adresse adresse insuffisante, begge i rød farve.
Der er ikke påsat en returmærkat; men i stedet opfylder det københavnske postvæsen bestemmelserne om,
at årsagen til returnering også skulle skrives på fransk ved at stemple forsendelsen som ovenfor anført.
I figur 5 vises et brevkort sendt 16. juni
1914 fra Berlin til København, som har ikke
kunnet anbringes på grund af utilstrækkelig
adresse. Brevkortet returneres derfor og
stemples RETUR samt i ramme Utilstrækkelig adresse adresse insuffisante, begge i
rød farve.

Afslutningsvis skal jeg henvise til min artikel
i NFT 2/2017 om videregående kassebreve,
som blev forsynet med påtegning om den by
eller brevsamlingssted, hvor forsendelsen kom
fra. Af artiklen fremgår det, at disse påtegninger
indtil midt i 1860´erne kun kendes på kassebreve, der er indgået til København. Det
københavnske postvæsen var således også en
pioner på det område.

Der er ikke påsat en returmærkat; men i stedet opfylder det københavnske postvæsen bestemmelserne om, at årsagen til returnering
også skulle skrives på fransk ved at stemple
forsendelsen som ovenfor anført.

Besøg KPK’s bibliotek
Her kan du finde den litteratur
du går og leder efter!

Det må antages, at Københavns Postvæsen
herved forsøger at undersøge, om det giver
en lettelse i postbehandlingen at anvende et
stempel frem for returmærkater, men forsøget
er åbenbart ikke vellykket, fordi man ikke ser
stemplet mere, men derimod returmærkater
anvendt.
Det viste stempel er det eneste forfatteren
bekendt, hvoraf følger, at det ikke set anvendt
andre steder end i København.

Biblioteket er åbent fra 17:30
ved hvert onsdagsmøde,
undtagen aftener med auktion
Farvergade 27, Opg. B, St.
1463 København K
Kontakt evt. Bibliotekar
Peter Kr. H. Bech,
tlf. 40 12 18 74
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KPK-Auktioner 2018
v/Svend Åge Marcher
Stedet hvor medlemmer får en god og fair handel.
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Så inviteres der til KPK’s traditionsrige årlige
julebanko
- der afholdes onsdag den 6. december i KPK’s mødelokale Hjørnestuen
kl. 19.30.
Arrangementer består af:
8 spil, og som sædvanlig er der såvel pladegevinster, som række- og sidegevinster.
I sidste spil er pladegevinsten en lækker købmandskurv.
Gløgg med æbleskiver.
Prisen for jule-banko-arrangementet (inkl. 3 plader) er per person kr. 220,00.
Ekstraplader kan købes ved indgangen. Pris for 1 plade kr. 55,00 - 3 plader kr. 140.00.
Efter 4. spil er der pause, hvor der serveres gløgg og æbleskiver.
Her kan man også supplere med yderligere plader til de sidste 4 spil til kr. 25,00 pr. plade.
Øl og sodavand - pris kr. 10,00 pr. flaske..
Bindende tilmelding til Lars Peter Svendsen på telefon 22319044
mail: larspeter.svendsen@gmail.com eller på klubaften senest den 29. november 2017.
Betaling til KPK’s konto i Danske Bank, reg.nr. 3001 konto nr. 4001164201.
Husk at anføre navn.

HUSK! KPKs Byttedag i
VARTOV alle er velkommen
-Som tidligere år afholder vi vores årlige byttedag
søndag den 28. januar 2018 fra kl. 9.30 til 15.30.
Det foregår i VARTOV Farvergade 27 opgang H, (lige over for Københavns rådhus)
Der forefindes elevator. Husk! der er gratis parkering om søndagen.
Frimærkehandler. Der vil som tidligere år være en velassorteret handler tilstede.
Bogcafé der vil blive afholdt udsalg af litteratur m. m. fra KPKs forlag.
Auktion. Sv. Å. Marker vil afholde auktionseftersyn til den førstkommende auktion i 2018.
Minnicafé som sædvanligt vil Anne og Rodian sørge for forplejning, sandwich,
øl, vand og kaffe.
Hvis man har byttemateriale med kan byttebord købes for kr. 75.00.
Reservation af byttebord til Jan Læby.
E mail: janlaeby@live.dk
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Litteraturanmeldelser
Af Niels Kristian Hansen

Facit katalogerne
Nogle af de vigtigste udgivelser inden for
kataloger i Norden er Facit katalogerne.
Således er Facit Special Classic 2018 og Facit
Norden 2018 nu udkommet. Begge kataloger
er meget anbefalelsesværdig for samlere af
Norden og i særdeleshed Sverige.
Katalogerne er en fortsættelse af den politik,
som man startede sidste år med et specialiseret
katalog for Norden op til 1951 og et katalog
for Norden op til i dag, hvor varianter fra efter
1951 er medtaget. Fordelen med denne opdeling er, at man har fået 2 mere håndterbare
kataloger end hvis det var samlet i et katalog.

FFE-Journal 19
For noget tid siden modtog jeg et brev smukt
frankeret med miniarket med guldbryllupsparret til korrekt porto 50,- kr, så ja danske
miniark bliver også brugt postalt.

Der er som sædvanligt lavet diverse opdateringer af de to kataloger. Man har i de to
kataloger sammenlagt udskiftet mere end 1000
billeder i afsnittende med Norge.

Men nu til anmeldelsen af FFE-journalen som
udgives af Postiljonen.
Det er altid interessant og lærerigt at læse
FEE-journalen som har fået ny redaktør
belgieren Vincent Schouberechts. Det nye
nummer indeholde som altid en række gode
artikler om forfalskningernes triste verden.

I Facit 2018 er der kommet en række opdateringer og nye artikler om klassisk Sverige og
en introduktion til at samle klassisk Finland.
For de Grønlands interesserede er dette afsnit
udbygget med artikler af Torben Hjørne om
posthistorie og anvendelsen af pakkeportomærker.

I denne udgave kommer man ind på emner
fra hele verden. Her kan nævnes emner som
Portugisiske kolonimærker på helforfalskede
breve, falske Polen nr. 1 og falske klassiske
frimærker fra New Zealand.

Facit Norden 2018 indeholder også en række
opdaterede og nye artikler fra de nordiske
lande. Begge kataloger er meget anbefalelsesværdige og bør findes i enhver filatelists
bibliotek.

Sådan kunne man blive ved. FFE-Journalen er
et meget anbefalelsesværdig tidsskrift som på
det kraftigste kan anbefales, hvis man vil vide
noget om forfalskninger og manipulationer af
filatelistiske objekter. Der skal lyde en stor ros
til Postiljonen for at påtage sig ansvaret for, at
dette arbejde løbende kan publiceres.
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Nærmere oplysninger om de tre udgivelser kan findes på Postiljonens Hjemmeside
http://www.postiljonen.se
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Om adskillelse af 100 øre tofarvet tryk
9 og 10
Af Lasse Nielsen

ikke særlig almindelige, de fleste mærker er
stemplet på et senere tidspunkt, hvor det kan
være både tryk 9 og tryk 10.

Samlerne af den tofarvede udgave er velsignet
med et stort antal helark i postmuseet, hvilket
har været helt afgørende for studierne af disse
mærker. At disse mange ark er bevaret, har
G.A. Hagemann en væsentlig del af æren for.

Mens tryk 11 kun indeholdt mærker med ret
ramme, så blev trykkene 9 og 10 begge trykt
med rammesetting 31’7 som er bemærkelsesværdig ved at indeholde 11 isolerede omvendte rammer, placeret i arket som pos. 51
og 91-100, En del mærker i arket har desuden
fejl i rammerne (RF. og RM.), som ofte gør
det muligt at foretage en bestemmelse af
positionen i arket for et givet mærke. Men så
er problemet, om mærket er fra tryk 9 eller
tryk 10. Mange har sikkert siddet med en
omvendt ramme med vandmærke ny krone
og har måttet slå plat og krone om, hvorvidt
mærket skulle placeres som værende fra tryk
9 eller fra tryk 10.

Men det er ikke alle tryk, som der i dag
findes helark af, og der bliver stadig arbejdet
på at rekonstruere helark af de ”manglende”
tryk. Værdien 100 øre i farverne gul/grå
kom i 11 tryk, hvoraf kun de tre sidste tryk,
trykkene 9-11, har vandmærke ny krone, og
de adskilles derved let fra de foregående otte
tryk. Af disse sidste tre tryk er farverne på
tryk 11 markant forskellige fra de foregående
to tryk, idet tryk 11 har en lys grå ramme og
en mere ren gul oval, og der findes helark af
dette tryk i museet. Anderledes er det med
trykkene 9-10, som begge har en mørk grå
ramme og en mere orange ovalfarve, og disse
to tryk er særdeles svære at adskille. Og ingen
af de to tryk kendes i helark.

Der optræder ikke særlig mange konstante
ovalfejl på 100 øres værdien, og dem, der er,
er små, (og den lyse gule farve gør dem yderligere svære at få øje på). Via mærker, som
både har ovalfejl og rammefejl, kan det dog
konstateres, at de enkelte ovalfejl i trykkene
9-10 hver optræder på to forskellige positioner i arket, hvilket viser, at ovalsettingen
er ændret mellem de to tryk, men umiddelbart kan man ikke for en given ovalfejl vide,
hvilken af de to positioner der er fra henholdsvis tryk 9 og tryk 10.

Tryk 9 blev udsendt 19/12 1903 - 9/1
1904, mens tryk 10 udsendtes 20/7 1904,
og Hagemann skrev i sin bog fra 1941 om
tryk 9, at ”Aarstal inden September 1904 er
en sikker Indikator”. Jeg ved ikke, hvorfor
det først skulle være fra september, idet
mærker annulleret før 20/7 1904 er sikre som
værende tryk 9. Desværre er tidlige stempler

Fig. 1. Tryk 9 pos. 91-96.
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Nedenfor skal det med et par eksempler vises,
hvordan det, trods de næsten ens farver og den
uændrede rammesetting, er lykkedes mig at
rekonstruere en stor del af positionerne i de to
tryk. Når dette har været muligt, er det primært
fordi, 100 øren adskiller sig fra alle andre
værdier af tofarvede mærker ved at være relativt
almindelig i enheder (striber og større blokke).
De stammer fra adressebreve til pakker, ofte
værdipakker, nogen gange endda flere pakker på
samme adressekort, hvor der har været brug for
høje frankeringer, og 100 øre var jo den højeste
værdi, der var til rådighed.

Ud fra rammefejl kan striben placeres som
pos. 91-96 (med omvendte rammer). På pos.
95 ses ovalfejlen OF.10 (et lille brud på ovallinie og ovalbånd under FR, en ovalfejl som
optræder i flere tryk).

Fig. 1 viser en seksstribe, stemplet KJØBENHAVN 6. 7. 04, d.v.s. før tryk 10 blev
udsendt, og striben må dermed være fra tryk 9.

Fig. 3 viser en 10-blok pos. 6-10/16-20. Her
ses OF.3 på pos. 19 og OF.4 på pos. 18, og
blokken må dermed være fra tryk 9.

Fig. 2 viser pos. 81-86/91-96, et udsnit af
en større blok, og her er pos. 95 ikke OF.10.
Blokken må dermed være fra tryk 10. I stedet
har blokken flere andre ovalfejl, blandt andet
er pos. 92 ovalfejlen OF.3 (dobbeltpræget
ovallinie over M), og pos. 93 er ovalfejlen
OF.4 (lille bule på ovallinien i højre side).

Fig. 2. Tryk 10 pos. 81-86/91-96.

Fig. 3. Tryk 9 pos. 6-10/16-20.
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Fig. 4 viser en 15-blok pos. 16-20/36-40. Her
ses OF.3 og OF.4 ikke på henholdsvis pos. 19
og pos. 18, og blokken må dermed være fra
tryk 10. I stedet er der et par andre ovalfejl,
som man så kan søge efter i blokke af tryk 9.

Ved således at hoppe frem og tilbage mellem
blokke fra de to tryk og se på ovalfejl, som
enten findes, eller som ikke findes, er det
således, på en lidt usædvanlig måde og trods
det ret lille antal ovalfejl, lykkedes at rekonstruere over 80% af de to tryk.

Fig. 4. Tryk 10 pos. 16-20/26-30/36-40.

Fig. 5 viser skemaer over disse rekonstruktioner. (Selvom der er tale om få ovalfejl,
kan man fornemme en vis regelmæssighed
i ændringen af ovalpladen fra tryk 9 til tryk
10, eksempelvis bliver tryk 9 pos 92-93, som
nævnt, flyttet samlet til 2. vandrette række

i tryk 10, men placeret spejlvendt. Noget
lignende ses i samtidige tryk af 50 øre, og det
ses også i visse tidlige tryk af skillings værdier og i visse sene tryk af cents værdier).

Den tofarvede studiegruppe afholder seminar
fra den 5. januar til den 7. januar 2018
på Antvorskov kaserne i Slagelse.
Se mere på tofarvet.dk under Seminar 2018.
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Fig. 5. Oversigt over ovalfejl registreret i tryk 9 og 10.
(Afkrydsede felter er fortsat ukendte).
Men hvordan er farverne så i de to tryk.
Hagemann skrev om farverne i disse tryk:
Om tryk 9: ”Ovalen er dyb okkerorange.
Rammen er dyb blaaliggraa”.
Om tryk 10: ”Ovalen er okkergul. Rammen
er blaalig mellemgraa”.
Fig. 6. Ovalfejl OF.10.

Når jeg ser på farverne i de rekonstruerede
helark, så er Hagemanns beskrivelser ikke helt
ved siden af. Farveforskellen er dog meget
lille. Ser men på ”gennemsnittet” af farverne
i hvert af de to tryk, så er tryk 9 en smule
mørkere end tryk 10 i såvel ovalfarve som
rammefarve, men som samlere af de tofarvede
ved, så svinger farverne altid lidt i et tryk,
og farvernes udsving indenfor hvert af de
to tryk er større end forskellen på trykkenes
”gennemsnitlige” farve. For mærker/enheder
med ovalfejl vil en bestemmelse af, om det
er tryk 9 eller 10 ofte kunne fastlægges, men
for andre mærker vil en trykbestemmelse ofte
være forbundet med en vis usikkerhed.

Fig. 7. Ovalfejl OF.3.

Litteratur:
G.A. Hagemann: Danmarks og Dansk
Vestindiens Frimærker 1870-1905. KPK
1941.
Lasse Nielsen: Danmarks Tofarvede
Frimærker 1870-1905. KPK 2001.
Lasse Nielsen: Tofdata 7.06. 2017

Fig. 8. Ovalfejl OF.4
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Året julemærke 2017 en udfordring
Af Niels Kristian Hansen

Året julemærke udkommer efter mange
vanskeligheder den 3. november godt hjulpet
af diverse ildsjæle.
Dette års julemærke er det 117 i den ubrudte
række af danske julemærker siden det første
udkom i 1904 som verdens første. Det er tegnet af den danske illustrator og forfatter Miwer (Michael Wettendorff), der er mest kendt
for sine arbejder med Hr. Skæg-bøgerne, Rasmus Klump-serien og de nye fortolkninger af
Storm P’s Peter og Ping-univers.
Motiverne på årets julemærker udstråler en
herlig barnlig juleglæde, som kun kan blive
populære på juleposten. Det er et projekt, der
er værd at støtte. Således har 750 børn hvert
Nisse m. grød

Nissepige

Kaniner
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Miniark

år glæde af ophold på Julemærkehjemmene,
hvor de får livsglæden og troen på dem selv
tilbage; udover dette står næsten 700 børn på
venteliste til en frisk start.
Titlen på Julemærke 2017 er ”Jul i den
Gamle Nissegård”, motivet er fyldt med et
mylder af finurlige, sjove og frække nisser,
der har travlt med juleforberedelserne. JuleXpressen ankommer, mens Julemanden er

Flemming Jørgensen, Broenge Grafisk

Der blev bestilt nye perforationsnåle
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Helark

En udgave med udfordringer
Som nævnt i starten af artiklen var produktionen af årets julemærke ikke uden problemer. Til gengæld er det en interessant historie
for os filatelister. Det var her især perforeringen af julemærkerne, som gav nogle store
udfordringer.

på vej i sin rensdyrtrukne kane fyldt med
gaver. Der er ægte julestemning og masser af
pudsige detaljer for børn og barnlige sjæle på
årets Julemærke.
Der skal fra redaktøren lyde en opfordring til
at støtte den gode sag. Julemærket 2017 kan
købes på Posthuse, i Bilka og Føtex, Kvickly,
SuperBrugsen, Dagli’Brugsen og LokalBrugsen, hos Meny, Spar og Min Købmand,
Bog & Idé og Boghandleren, Kop & Kande,
OK Plus og Løvbjerg samt i webshoppen på
julemaerket.dk. Udover dette kan julemærket
også får digitalt da det også fås som app, så
man kan sende digitale julehilsener og som
e-Julemærke til dine mails.

Efter at PostNord lukkede deres trykkeri i
Kista, Sverige fik julemærkefonden en udfordring med, hvordan julemærkerne skulle
produceres. Der var således en udfordring
med at finde et nyt trykkeri, som kunne varetage opgaven med trykning og perforering
af årets julemærker.
Man fandt et trykkeri Rosendahls i Esbjerg,
som kunne stå for trykningen. Den store
udfordring viste sig at være at finde nogen,
som kunne stå for perforeringen af de gummierede julemærker. Man var i kontakt med

Årets julemærke bliver offentliggjort den
3. november på Københavns Rådhus, hvor
Julemærkefondens protektor, H.K.H. Kron‑
prinsessen og årets kunstner præsenterer det.
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Mega

flere mulige leverandører uden at finde nogen, der kunne lave den rigtige type perforering i den ønskede kvalitet.
Løsningen viste sig næsten at være et
juleeventyr værdigt. Det viste sig, at der
hos firmaet hos Broenge Grafisk i Ishøj
stod en gammel perforationsmaskine, der
egentlig var sendt på pension. Maskinen var
en tyskproduceret Gämmeler, som ejeren,
Flemming Jørgensen heldigvis havde gemt.
Maskinen blev nu støvet af, og der blev
bestilt nye nåle.
Maskinen blev nu indstillet til de rigtige
mål, og elektronikken blev set efter,
hvorefter arbejdet med produktionen
af julemærkerne gik i gang. Først skulle
der produceres 78.000 helark og dernæst
15.000 miniark til julemærkehæfterne. Til
sidst blev der produceret 37.000 særark til
JulemærkeVennerne.
Der er meget håndarbejde, bl.a. med beskæring
af arkene

Besøg KPK’s Forlag
Spændende bøger til favorable priser
Se nærmere på kpk.dk under ”Salg af bøger”
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Perforation af de mange tusinde Julemærkeark
tager flere uger

Den nye elektronik blev bygget i hast

Nu opstod der nye problemer, idet elektronikken i
den gamle maskine ikke længere virkede. Det
viste sig, at det var umuligt at skaffe de nødvendige reservedele. Her trådte handlekraften
til, da der var brug for en hurtig løsning. Med
en god vens hjælp blev der bygget helt ny elektronik til styring af perforationsmaskinen,
således at arbejdet kunne fortsætte.

Helarkene skal igennem perforationsmaskinen to gange og særarkene til Julemærke‑
Venner skal igennem fire gange. Alt dette for
at sikre en flot perforation af såvel enkeltmærker som dobbeltmærker.
Efterfølgende følger der mere håndarbejde i
efterforarbejdnings processen, hvor arkene
forsigtigt skilles ad, og bærearkene fjernes,
inden de beskæres. Herefter ligger de færdige
Julemærkeark klar.

Arbejdet med perforeringen kunne dog ikke
kun klares med elektronik og maskiner. Det
indebærer også meget håndarbejde.

Resultatet af denne proces er, at den samlede
produktionstid på perforationen tog en
måned. Dette medførte, at der har været
travlt i Ishøj, men resultatet er blevet flot.
Billederne i denne del af artiklen viser nogle
af trinene i arbejdsprocessen.

Julemærkearkene ligger på trykark med fire
ark på hver. Maskinen kan perforere seks ark
ad gangen og de tælles op og lægges i maskinen med håndkraft.

Modtager du ikke KPK’s nyhedsbrev?
Send en e-mail til Jørgen Jørgensen: jrgen@jrgensen.dk
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Slut på 110 års epoke i dansk posthistorie
– PostNord har stoppet salget af Internationale Svarkuponer
Af Niels Kristian Hansen
På Posthistorisk nye hjemmeside dphs.dk
kunne man for nyligt læse den triste nyhed
at PostNord stopper med at sælge Internationale Svarkuponer. Der er dog fortsat mange
lande, som vil sælge Internationale Svarkuponer. Det var assistent Birgit Andersen
Postnord, der den 9. juni 2017 oplyste DPHS
om, at Internationale Svarkuponer udgik den
16. april 2017 hos PostNord, og at de derfor
ikke længere kan købes.

Men hvad er en svarkupon og, hvad er idéen
med dem. Man køber en International Svar‑
kupon på sit hjemlige postkontor, som man
derefter kan sende til personer i udlandet.
De kan her få den ombyttet til frimærker
svarende til den internationale takst for et
1. vægtklasse brev. På denne måde kan man
sende betaling for frankering af breve til personer i udlandet. Internationale Svarkuponer
er således beslægtet med dobbelte postkort,
hvor svardelen har det samme formål.

Det må derfor være på sin plads at skrive en
nekrolog over de 110 år med Internationale
Svarkuponer i Danmark.

Idéen om svarkuponer startede allerede ved
grundlæggelsen af Verdenspostforeningen
UPU i 1874, hvor man talte om indførelsen
af et Verdens-postfrimærke. Dette blev dog
ikke til noget.

Rom 1906
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er solgt. Der er plads til endnu et stempel
fra det postkontor, hvor den vil blive indløst.
Alligevel findes der blandt samlere både
Internationale Svarkuponer uden afstempling
og med begge stempler.

I 1903 kom englænderen Shattky så med
et forslag om svarkuponer i den form, som
beskrevet ovenfor. Det blev så endeligt
vedtaget i 1906 på Verdenspostforeningens
kongres i Rom at udgive Internationale
Svarkuponer. Den første svarkupon udkom
herefter den 1. oktober 1907 med det samme
udseende for alle lande men med det enkelte
lands navn påtrykt bl.a. på det internationale
postsprog fransk.

Måden, hvormed man katalogiserer de Internationale Svarkuponer, gøres ved, at navngive
dem efter den Postforeningskongres, hvor man
har vedtaget et nyt design af kuponerne.
Dette kombineres derefter med numre. Den
samme type svarkuponer kan findes med
forskellige værdier, da de følger de gældende
portosatserne. Man kan derfor også finde
provisorier, hvor værdien er ændret enten ved
overtryk eller skrevet i hånden af personalet
på postkontoret.

De Internationale Svarkuponer har gennem
årene haft forskellige udformninger, hvor jeg
med illustrationerne i denne lille artikel har
givet nogle eksempler. På den ældste type
svarkuponer er motivet en kvindelig figur,
som overbringer post fra en verdensdel til
en anden. Der er på kuponerne brugt syv
forskellige sprog udover landets eget sprog til
at beskrive formålet med og anvendelsen af
den Internationale Svarkupon. Der anvendes
således fransk og landets eget sprog på
forsiden og tysk, engelsk, arabisk, kinesisk,
spansk og russisk på bagsiden.

Hvorfor stopper PostNord så med at sælge
Internationale Svarkuponer. Årsagen er,
at der efterhånden blev solgt færre af dem.
Dette skyldes især to forhold: Købsprisen på
de Internationale Svarkuponer var efterhånden
blevet forholdsvis høj, samtidigt har vi i
dag mange flere muligheder for at overføre
mindre beløb billigt til folk i udlandet f.eks.
med PayPal.

På Internationale Svarkuponer, som er i
omløb, bør der kun være et stempel nemlig
et stempel fra det postkontor, hvor kuponen

London 1929
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ceret i Danmark men centralt i Schweitz. De
er sjove at lede efter, men de ældste op til ca.
1930 er ikke lette at finde. God jagt!

Personligt synes jeg, at de Internationale
Svarkuponer er et interessant og anderledes
indslag i Danmark samlingen. Det er her
også værd at bemærke, at de ikke er produ-

Wien 1964

Nairobi 2009
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KPK Information
Mødeprogram
NB: Møderne finder sted i klublokalet – VARTOV, Farvergade 27 opg. B, st,
1463 København K. Møderne starter kl. 19.00. Evt. foredrag kl. 19:30.
16. august 2017
Velkommen til en ny sæson - vi indleder med
reception og åbent hus i vore nye mødelokaler.
Aftenens vært: Lars Peter Svendsen

25. oktober 2017
Tema aften. Det samler jeg på! Vis os hvad du
samler på.
Aftenens vært: Rodian Sahlgren

23. august 2017
Det bliver moderne tider – Belgien til 1924 v/
Morten Lindtrup
Aftenens vært: Rodian Sahlgren

1. november 2017
Aftenens foredragsholder Niels Molander
præsentere sit eksponat: Skibspost fra
Tyskland til Danmark 1868-1914
Aftenens vært: Jørgen Jørgensen

30. august 2017
Keld Kluge øser beredvilligt af sin store viden
om: Papirtyper, Vandmærker og Trykteknikker.
Aftenens vært: Rodian Sahlgren

8. november 2017
Vi får besøg af Odense klubben – Palle Offersen vil dele ud af sin viden om ”karavellerne”
Aftenens vært: Rodian Sahlgren

6. september 2017
Tema møde: Medlemmerne præsenterer et par
spændende objekter fra deres samleområde.
Aftenens vært: Jørgen Jørgensen

15. november 2017
Temamøde – ”Post til og fra de danske øer”
Niels Erik Thunbo introducerer aftenens
tema, hvorefter medlemmerne har mulighed
for at vise udvalgte objekter fra deres egne
samling.
Aftenens vært Jørgen Jørgensen

13. september 2017
Hvad man kan finde på auktion, hvis man
kikker godt efter v/ Gert Heinze
Aftenens vært: Rodian Sahlgren

22. november 2017
KPK’s fødselsdag
Aftenens vært: Lars Peter Svendsen

20. september 2017
KPK auktion v/ Sv Åge Marcher – Stedet
hvor medlemmerne kan finde netop de objekter du længr har søgt.
Aftenens vært: Rodian Sahlgren

29. november 2017
KPK auktion v/Sv Åge Marcher – Stedet hvor
medlemmerne kan finde netop de objekter de
længe har søgt.
Aftenens vært: Rodian Sahlgren

27. september 2017
Vi besøger vor venskabsklub i Malmø - Husk
forhåndstilmelding til Peter Wittsten
Aftenens danske arrangør Peter Wittsten

6. december 2017
Julebanko
Aftenens vært: Rodian Sahlgren

4. oktober 2017
Suezkanalens betydning for post til og fra
Fjernøsten v/ Jørgen Jørgensen
Aftenens vært: Jørgen Jørgensen
11. oktober 2017
KPK auktion v/Sv Åge Marcher – Stedet hvor
medlemmerne kan finde netop de objekter de
længe har søgt.
Aftenens vært: Rodian Sahlgren

Nyt medlemmer
Jens Christian Jensen, Vestervig
Mack Strathdee, Canada

18. oktober 2017
Vi får besøg af de 2-farvede – tag materiale
med
Aftenens vært: Jørgen Jørgensen
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Den tofarvede studiegruppe

Der er oprettet et forum, hvor samlere kan stille
spørgsmål og indsende scanninger af objekter,
de er i tvivl om. Vi er i øjeblikket 14 medlemmer, men vil gerne være flere. En forudsætning
for at blive medlem af gruppen er, at man har
adgang til nettet, da al vor kommunikation
foregår pr. e-post. Det er gratis at være medlem,
og det er ikke nødvendigt at deltage aktivt i
gruppens arbejde.

Mødedatoerne for efteråret 2017 er:
Torsdag den 31. august
Torsdag den 28. september
Torsdag den 26. oktober
Torsdag den 23. november
Vi mødes klokken 18.30 i KPK’s lokale,
se www.kpk.dk.

Interesserede kan henvende sig til:
Stephen Grøn
Tlf 42425891
E-post: steph.zeze@gmail.com

Ved møderne vil en på forhånd udpeget deltager
delagtiggøre os i et aspekt eller en niche i sin
samling af de tofarvede.

KPK’s sekretariat
Farvergade 27, Opg. B., St. / 1463 København
K. / Tel. 49224320 / kpk@kpk.dk

Overordnet emne ved møderne i efteråret er
brug af takningsnøgle for KI og KII.
Ved hvert møde indgår vejledning, øvelser og/
eller korte foredrag.

KPK’s bibliotek
Bibliotekar Peter Kr. H. Bech, tlf 40 12 18 74
Biblioteket er åbent 17:30-18:30 inden hvert møde,
undtagen aftener med auktion.

Til alle møder kan (faktisk mener vi bør) du
medbringe mærker, som du gerne vil vise andre,
eller som du gerne vil have kommentarer til
(trykbestemmelse, placering m.m.).

Optagelse af nye KPK-medlemmer
Medlemmer af KPK kan deltage i klubmøderne,
købe og sælge på klubbens auktioner. Anmodning om optagelse som nyt medlem af KPK kan
ske til:
KPK, Farvergade 27, Opg. B., St. 1463 København K,
- eller gennem KPKs hjemmeside. Abonnement
på NFT (og DFT for A-medlemmer) er inkluderet
i medlemskontingentet. Ved indmeldelse efter 1.
juli betales kun et halvt års kontingent.

Er du interesseret i at høre mere om arbejdet i
Den Tofarvede Studiegruppe kan du kontakte
en af nedenstående personer:
Henrik Stilling
Tlf 61 35 57 50
E-mail: henrikstilling@post.cybercity.dk
Claus Hedegaard Tlf 47 72 32 00
E-mail: clh@tdcadsl.dk
Max Madsen
Tlf 49 13 45 17
E-mail: maxma@mail.dk
Niels Hjersing
Tlf 29 80 36 21
E-mail: hjerdals@mail.tele.dk
Se endvidere www.tofarvet.dk

Kontingent for 2017
Medlemsskab
KPK
A-medlemmer
430 kr
B-medlemmer
430 kr
A-pensionister
385 kr
B-pensionister
385 kr
Udlands-medl.	
520 kr
Udlands-pens.	
475 kr

Studiegruppe, våbentype
På www.vaabentypen.dk, vor hjemmeside, er bl.a.
offentliggjort Henning Nielsens artikler m.m.
om 20 øre våbentype og Bent Keith Hansens
artikler m.m. om 10 øre våbentype; herunder
en korrigeret artikel til 3. serie publiceret i NFT
2/2012. Der er desuden offentliggjort meget
omfattende materiale fra ikke-medlemmer. I det
kommende år forventes offentliggjort 1–2 artikler
om våbentypemærkerne.

i alt
765kr
430 kr
720 kr
385 kr
520 kr
475 kr

B-medlemsskab er kun for medlemmer, som er
A-medlem i en anden klub tilknyttet DFF.
Medlemmer, der overgår til status som folkeeller førtidspensionist, må selv meddele dette til
kassereren senest 1. november.

I øjeblikket arbejder to medlemmer af gruppen
med 5 øren, og tre medlemmer af gruppen med
15 øren. Begge områder er vanskelige, men det
går fremad. Vi mener nu at have samlet så godt
som al tilgængelig litteratur om våbentypen på
hjemmesiden.
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DFF
335 kr
335 kr
-

Dødsfald

Steen Hansen, Gudhjem
Erik Højland, Korsør
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“Århundredets Filatelist”
G. A. Hagemann
Af Leif Ørndorf

G. A. Hagemanns barnebarn, Birgitte Bergengren: ”Hagemann var meget øm over sine
tæpper. Især til Jul hvor den svenske tradition
med ”Nu er det Jul igen” gik ud på at løbe op
og ned af trapperne, også på de fine tæpper på
trapperne”.

Gennem sine besøg på museer og auktioner
hvor Hagemann købte billeder, kom han i
berøring med mange kunstnere, og begyndte
efterhånden at se noget smukt i den moderne
kunst fra den første snes år af 1900-tallet.
Hagemann var altid genstand for kunstnernes
opmærksomhed, når han besøgte kunstudstillinger. Han hjalp ofte unge kunstnere ved
at købe et billede af dem, ligesom han også
hjalp med et pengelån, som senere kunne
afbetales med et billede.

11. Bjersjöholm 4. del
I 1936 havde Bjersjöholm været i familien
Hagemanns eje i 25 år, hvilket blev fejret med
en smuk mindefest. Året efter udgav Hagemann
en mindebog om Bjersjöholm.
Hagemanns store interesse for kunst skinner
tydeligt igennem i hans erindringer. Nogle
af de første malerier Hagemann erhvervede
var mens de boede på Ristrup. bl.a. nogle af
Viggo Pedersen.
”Med aarene købte jeg en hel del, uden dog at have
den mindste forstand paa kunst”.
Det var William Scharff og Harald Gjersing
der fik åbnet Hagemanns øjne for hvad kunst
virkelig betød, men interessen blev først rigtig
vakt, da William Scharff under et besøg på
Bjersjöholm fik påvirket Hagemann for alvor.
William Scharff malede sit mesterværk i
årene 1928-31; den næsten 500 kvadratmeter
store vægflade i rotunden på Bjersjöholm,
efter at arkitekt Thorkel Møller havde hjulpet
med de nødvendige ændringer, såsom fjernelse
af den øverste trappe og ombygning i moderne
stil af den nedre. Rotunden blev indviet ved
en storstilet fest 2. december 1933. Til festen
var der en fornem repræsentation af kunstnere, kunstkritikere og kunstinteresserede,
bl.a. professor Niels Bohr, Julius Paulsen,
Kræsten Iversen, Vilhelm Bjerke Petersen,
S. Danneskiold-Samsøe, journalister fra hele
Skandinavien samt personlige venner. Det
blev en rigtig kunstnerfest.

Blandt de billeder der sad i Hagemanns
kunstsamling på Bjersjöholm, var dette dejlige
billede af Karl Isakson (privateje).
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Da Ystad havde bygget deres smukke
kunstmuseum, mente Hagemann og Erna
at de burde sætte sig et minde ved at donere
12-15 gode danske malerier, samt en perle:
Den norske maler Karstens store billede fra
Hellebæk.

Under krigen kom professor Josephsen med
sin kunstskole på studiebesøg. I efterkrigs‑
årene var der invasioner til både slottet og
landbruget. Hagemann fortalte personligt
om slottets kunstskatte. Kunstsamlingen blev
så kendt at udlændinge af Statens museum
for kunst og Nationalmuseet blev henvist til
Bjersjöholm samlingen.

Et billede fra samlingen, Niels Bjerres
Færøbillede, kom til at pryde statsministeriets
modtagelsessal.

Ridder af Dannebrog
Det var Hagemanns fornemmelse, at det var
generaldirektør Mondrup der i 1936 indstillede ham til Ridder af Dannebrog for sit store
arbejde med Danmarks og de vestindiske øers
frimærker, og for den hjælp han ydede direktoratet ved at repræsentere det på internationale
udstillinger, hvor postvæsenet selv udstillede.

Nationalmuseet i Stockholm skulle i 1942 fejre
sit 350 års jubilæum i forbindelse med en stor
skandinavisk udstilling, men krigen stod i vejen for samkvem i den henseende. National‑
museet bad derfor Hagemann om at hjælpe
med dansk og norsk kunst fra hans samling.
Hagemanns udlån til museet fyldte en hel
jernbanevogn. Udenrigsministeriet bad Hagemann om, som privatmand at overbringe de
danske museers hilsen og lykønskning, da
dette ikke var muligt at gøre fra officielt hold
på grund af krigen. Den danske gesandt,
kammerherre Kruuse bad Hagemann vise de
kongelige gæster rundt på udstillingen.

Rejserne
Af de mange rejser i 1930’erne skal her omtales to rejser. Sejlturen med ”Arandora Star”
i 1936 og turen til Grønland i 1939.
I slutningen af januar 1936 begav Hagemann
og Erna sig ud på en 2½ måneds ”cruise”, der
var arrangeret af Cook. De sejlede fra Southampton med en af ”Blue Star Lines” oceanbåde, den 16000 tons tunge ”Arandora Star”

Arandora Star
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Skibet lagde til i Santa Cruz på Tenerife,
hvor de tog på en smuk køretur til Puerto
Orotava. Kort efter anløb de St. Helena hvor
besøget naturligvis gjaldt Napoleons hus. De
passerede ”linien” (Ækvator) hvor Neptun
”kom ombord” og døbte alle dem der ikke
tidligere havde passeret linien, og så var der
fest om aftenen.

Fra Bali sejlede de til Java. Fra Batavia
(Jakarta) var de oppe på Hagemanns gamle
hotel, ”Hotel des Indes”, der i mellemtiden
havde fået nyt navn. De kørte med bil over
bjergene til Bandung. På vej tilbage til Batavia
besøgte de den berømte botaniske have i
Buitenzorg (Bogor). Efter at have set på livet
i Batavias gader, kørte de til havnen og gik
om bord.

Opholdet i Sydafrika, Cape Town og Durban,
der varede en uges tid gav et godt indtryk af
denne del af verden. Der var arrangeret tur til
Afrikas sydligste spids og til historiske pladser og bygninger. Hagemann fandt udflugten
til Durban som den mest interessante, idet de
der fik set en masse store farme, pittoreske
bjerglandskaber med vandfald og rigtige
Zulukraals og livet i disse. Men Hagemann
anfører dog, at det de så, var lidt for meget
sat op til ære for turister.

I Singapore hvor de lå én dag, tog de på bilture til Jahore og omegn, og fik en cocktail på
Raffles Hotel. Rejsen gik videre til Malacca og
Penang, hvor der begge steder var udflugter.
På Ceylon (Sri Lanka) hvor de opholdt sig
i to dage, tog de den sædvanlige turisttur til
Paradeniya garden og Kandy.
Atter ude på de store have anløber de Aden,
Suez, og Port Said, går gennem Middelhavet,
passerer Gibraltar, og hen ved midten af april
er de tilbage i Southampton.

Efter at have besøgt Mauritius fulgte en lang
og ubehagelig sørejse. Der var varmt, monsunen blæste og regnen styrtede ned. Luften
var så fugtig og varm, at man ikke kunne
svede. Hagemann fandt det ikke morsomt,
inden hver middag at gå ned i den overvarme
kahyt og skifte til smoking.

På turen var der mange passagerer af forskellige nationaliteter, og livet ombord var rigtigt
internationalt, der blev talt mange sprog,
og de traf mange interessante mennesker.
Alligevel foretrak Hagemann senere ikke at
rejse på disse ”cruises”, selv om han i sine
erindringer skriver at fordelen er, at man får
set så meget.

Solen skinnede igen da de en af de første
uger i marts ankrede op ved Buleleng på
Bali, som Hagemann kaldte skønhedens ø,
paradiset (eller et af dem) på jorden. Her
fik de serveret alt det, som turister skal se,
danseopvisninger, markeder, livet i byen og
på landet. Hagemann var betaget af disse
østens danse, som egentlig mere var rytme og
bevægelser. ”Den lille balineserinde er naturens
rene produkt, hun gaar med udækket overkrop, saa
man ser hendes runde bryster, men til de gamle
kællingers ros maa jeg dog tilføje, at de i reglen
dækkede overkroppen, for kønt var det minsandten
ikke at se et par lange hængende hud- og kødlapper,
som kunde kastes op over skulderen”. De fik fat
i en bil og kørte i to dage rundt på øen op
oplevede dens pragtfulde natur med vulkaner og blomster, der strålede i alle farver.
Beså gamle templer, ruiner og de mægtige
vulkaner, der knejsede over de lavtliggende
velvandede rismarker.

Turen til Grønland 1939
Ingen tvivl om at rejsen til Grønland i 1939
gjorde et stort indtryk på Hagemann. Sagen
var at Kryolitminerne og Handelsselskabet
i 1940 skulle indgå i det store halvt statslige
nye Kryolitselskab sammen med Øresunds
chemiske Fabriker; men der var ingen
repræsentanter for den sidste, og det syntes
Hagemann var lidt af en falliterklæring. Fritz
Jarl spurgte Hagemann om han ville rejse
til Grønland og sætte sig lidt ind i Kryolitbruddet i Ivigtut. Hen ad midsommer rejste
Hagemann til Grønland sammen med sin
svigersøn, kgl. skovrider Einar Bentzen, der
havde fået lov til at tage med til Ivigtut og tilbage. Turen foregik i en mindre flyvemaskine.
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Ankommet til den moderne mineby Ivigtut, der
ligger inde i Arsukfjorden, blev de indkvarteret hos ingeniør Corp, der var den første
mand på pladsen. De spiste i messen, gjorde
bekendtskab med funktionærer og arbejdere,
og Hagemann satte sig ind i kryolitbruddet
og dets drift.

forelå, at ”Disco” var den sidste forbindelse
med moderlandet – og sådan blev det. De gik
ikke den direkte vej, men ned langs Islands
sydside, videre over til Norges kyst, som blev
fulgt så nær som muligt. De blev antastet af
et par engelske flyvemaskiner, og var en overgang bange for at blive dirigeret til Kirkwall,
men heldigvise nåede de hjem i tide.

Der var brusende elve hvor Hagemann
fiskede laks, der var nemme at fange, da de
nappede som gale. Han så sælhunde ligge og
sole sig, gik ture langs fjordens kyst, og tog
også en tur op langs gletsjeren.

Filatelien
Sidst i juni 1933 gik turen til Wien, hvor den
store internationale udstilling ”WIPA” skulle
afholdes. Rejsen foregik med bilen, der blev
kørt af deres chauffør, Blom. De sejlede med
færgen fra Trelleborg til Sassnitz, hvorfra
turen gik ekspres via Zittau til Wien, hvor
Hagemann straks gik i gang med at gøre
eksponatet klar.

Grønlands Styrelse havde tilbudt Hagemann
en interessant tur med motorbåd fra Ivigtut til Julianehåb, hvor han så skulle gå
ombord i ”Disco”. Endelig en dag kom
ingeniør Galster med en lille motorbåd,
som en grønlænder førte, og en eventyrlig
rejse kunne begynde. Dansk øl og snaps
som var der rigeligt af, og med det lager af
konserves, brød, æg, mel og smør, samt de
fisk de fangede, levede de udmærket på turen.
En nat passerede de ”Store Fjord”. Det
syn Hagemann så fra dækket var nærmest
uvirkeligt, spøgelsesagtigt og betagende. Over
dem hvælvede sig en mørk stjernebesat himmel, nordlyset lynede eller lagde sig for en
kort stund som et lystæppe over isbjergene,
som svømmede i fjorden. Hagemann: ”Det
kan slet ikke beskrives”.

De var med til udstillingens stilfulde åbning,
og så ”gjorde” de Wien som alle andre
turister.
De blev indbudt til middag hos Baron Alph.
Rothschild i hans pragtfulde palæ. Baronen
beklagede sig over, at han nu kun havde 30,
mod tidlige 100 personer til slottets betjening.
De havde ikke lyst til at være alt for længe
i Wien; derfor besluttede de at tage en tur
til Budapest og Tjekkoslovakiet, hvor de
besøgte det storslåede Hohe Tatra med de
snedækkede bjerge, de brusende vandfald, de
berømte ishuler, og en befolkning der næsten
altid var klædt i deres maleriske nationaldragter. Her ville de gerne blive i længere tid;
men de måtte tilbage til udstillingen for at
deltage i den store gallamiddag, som dannede
afslutningen på udstillingen. Hjemvejen gik
over Trencin, Piestany og Bratislava.

I Julianehåb blev de indlogeret hos koloni‑
bestyreren - gæstfriheden i Grønland er stor
– og i de næste dage fik Hagemann lejlighed
til at se, ikke alene selve byen, men også en
del af landet længere ude. Med motorbåd
var han med fiskeriinspektøren rundt og se
på forekomster af laks og andre fisk. Var en
tur i Igaliko (Erik den røde), så på ”landbrug”; men også på levninger efter de gamle
nordboere.

Besøg KPK’s Forlag

Grundet den truende politiske situation var
flere kolonibestyrere ankommet til Julianehåb.
Det var jo ikke til at vide, om forbindelsen
mellem Grønland og Danmark kunne opret‑
holdes i tilfælde af en krig, så den mulighed

Spændende bøger til
favorable priser
Se nærmere på kpk.dk under
”Salg af bøger”
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WIPAs festbanket i Hofburg

Ved gallamiddagen uddeltes præmierne.
Hagemann blev belønnet med en guld- og en
sølvmedalje. Det blev til et par dages ophold
i Wien, inden turen gik hjemad.

KPK 50-års jubilæum
KPK fejrede sit 50-års jubilæum med en stor
udstilling på Charlottenborg 17. til 26. september 1937. Protektoratet for udstillingen blev
overtaget af et ærespræsidium, der bl.a. talte
Prins Viggo og Hagemann.

Postkort udgivet i anledning af jubilæumsudstillingen i 1937.
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Postkort udgivet i anledning af jubilæumsudstillingen i 1937.
Blandt de mange udstillede samlinger blev
Hagemann tildelt forgyldt sølvmedalje
for specialsamlingen Dansk Vestindien og
Danmark. Hver udstiller kunne kun få en
medalje. For sin samling Slesvig-Holsten
fik Hagemann derfor et diplom for en
sølvmedalje i stedet for en sølvmedalje. Juryen
henstillede til KPK i anledningen af 50 års
jubilæet, at udsætte 4 ærespriser til præmiering
af de udstillere, hvis eksponater beviser det
høje standpunkt af den nuværende danske
filatelis forskningsarbejde inden for områderne: Danmark, Dansk Vestindien og
Island. Hagemann blev tildelt den ene af
disse ærespriser.
PRAGA 1938 - International udstilling
Fra sidst i juni til først i juli 1938 blev der
afholdt en stor international udstilling i
Prag, ”PRAGA 1938”. Hagemann og Erna
rejste derned med bil. Fra Stettin kørte de gennem Tyskland direkte til Prag, hvor de blev
nogen tid. Foruden sin egen samling skulle
Hagemann også, som repræsentant for Det
Danske Postvæsen, sætte deres samling op.
Hagemann deltog i den festlige og højtidelige
åbning, og i den store banket, hvor der var
flere ministre til stede, og som markerede afslutningen på udstillingen. Hagemann blev tildelt
en stor sølvmedalje for sin danske samling.
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1941 blev værket ”Danmarks og Dansk
Vestindiens tofarvede Frimærker 1870-1905”
Bind 3 udgivet af KPK. Værket var en
skelsættende begivenhed i den filatelistiske
verden. I et samarbejde med dygtige filatelister: Bibliotekar F.T.K. Carøe, cand. Pharm.
Flemming Rønne, ingeniør W. Thomsen,
dr. O. Ørkild m.fl. udgav Hagemann det
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hidtil mest gennemarbejdede værk om dansk
filateli. Bag udgivelsen af disse bøger lå et
årelangt studie af Thieles protokoller, helark
i Postvæsenets arkiver, helark i privateje og
gennemgang af hundredetusinder af løse
mærker. Det var dette arbejde, der først og
fremmest gjorde det muligt at skelne de forskellige tryk fra hinanden. Netop Hagemanns
evne til at beskrive de forskellige tryk betyder,
at bøgerne stadig har stor nytteværdi. Denne

evne har utvivlsomt hjulpet mange samlere i
årenes løb. Vel har mange filatelister forsket
videre i tidens løb, men det var nu engang
Hagemann, der sammen med de andre
dygtige filatelister udførte den første vanskelige
grundforskning.
I flere årtier efter udgivelsen kunne ingen
filatelist med passion for de tofarvede
mærker undvære dette værk.

G. A. Hagemann. Foto fra bogen om de tofarvede.

Illustration fra bogen om de tofarvede.
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Side 119 i bogen om de tofarvede. Her viser Hagemann sin enestående evne til at beskrive de enkelte tryk.
3 cents 3. tryk beskrives således: ”Ovalen er bleg, lillatonet carminrosa. Rammen bleg graablaa.
Det er, som om Farverne var dækket med en fin taage”.
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I forordet til Bind 2 skriver Hagemann:
”Det er mit Haab, at Specialsamlere af Danmarks
”klassiske” Frimærker snarest maa komme igang med
og enes om en Udgivelse af Bind 1, givende en fyldig
Indledning til Danmarks Frimærker og en grundig
Oversigt over Frimærkerne 1851-1863. Senere kan
følge Bind 4 med Vaabentype-Mærkerne, TjenesteMærker m. m. m. m. Der findes mange specialister
paa disse forskellige Omraader”.

Bogen der aldrig blev udgivet.
Værket om de tofarvede fik nummer 3. De
næste bøger fik nummer 2 og 4. Det var
meningen af en kommende udgave omhandlende de klassiske mærker skulle have
nummer 1; men den blev aldrig udgivet.
I NFT no. 4 1942 omtaler Hagemann, at
om kort tid udkommer ”Danmarks og
Dansk Vestindiens Frimærker” Bind 2,
omfattende Danmark 1864/70 emissionerne
og Dansk Vestindien: Indledning og de
”klassiske” frimærker. Det vigtigste arbejde,
som nu står for, er Bind 1: Danmarks klassiske Frimærker.

I to artikler i NFT no. 4 1942 skriver Hagemann om de klassiske mærker på siderne 50,
51 og 54. Her omtaler han den usikkerhed
der er om oplagenes nøjagtige størrelse.
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I NFT no. 9, 1942, side 133, ses endnu en artikel af Hagemann om de klassiske frimærker.
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Bind 2, omhandlende 1864-70 emissionerne og Dansk Vestindiens klassiske emissioner,
så dagens lys i 1942.

Illustration fra Bind 2.

Illustration fra Bind 2.
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Illustration fra Bind 2.
Hædersbevisninger
Hagemann blev tildelt KPK’s medalje 27. november 1930 for udgivelsen af ”The Stamps
of the Danish West Indies”, og for sin store
filatelistiske forskning, hvor han hyppigt
søgte nye veje indenfor filatelien.

Endvidere bestemte Hagemann at samlingerne skulle opbevares under navn:
”Hofjægermester, cand. Polyt. G. A. Hagemanns
Frimærkesamlinger”. Samlingerne skulle være
tilgængelige for almenheden og frimærkeinteresserede i den udstrækning, museets
bestyrelse finder det relevant.

På KPK’s ekstraordinære generalforsamling
17. september 1942 opnåede Hagemann den
store ære at blive udnævnt til æresmedlem i
KPK.
Donationer til Dansk Post- og TelegrafMuseum
Hagemanns første donation til museet daterer
sig tilbage til 1930. I skrivelse af 19. december 1930 takker Dansk Post- og Telegraf-Museum Hagemann og Erna, eftersom de i deres
testamente har bestemt, at følgende samlinger
efter deres død skal tilfalde museet:
1) Dansk Vestindien i 3 bind. Her forbeholder Hagemann sig dog at måtte udtage de
arkdele, hvoraf arkivet har helark.
2) ”Danmarks og Dansk Vestindiens tofarvede
Frimærker” i 1 bind.
3) Samling danske postafstemplinger i 8 a
10 bind.
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Dansk Post- og Telegraf-Museums takkeskrivelse
til Hagemann.
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Banegårdsbreve – en særlig forsendelsesform
Af Niels Kristian Hansen

De fleste læsere af NFT har nok opdaget,
at redaktøren af bladet interesserer sig for
filatelistiske finurligheder herunder også
posthistoriske specialiteter i særdeleshed fra
Danmark.

Jeg har i mange år ledt efter Banegårdsbreve
og især fra før 1930 uden det store held. Jeg
har faktisk kun set det fra 1930, som jeg selv
ejer og viser i denne artikel. Der findes med
garanti andre, men de er sjældne og eftertragtede.

Jeg kigger derfor altid diverse auktioner
grundigt igennem efter sjove og interessante objekter. Derfor gik jeg også ”Salg 47
- Posthistorie” efterårets fra Fyns Frimærke
Services grundigt igennem. Der plejer altid at
være mange spændende objekter, hvilket der
også var denne gang.

Det omtalte Banegårdsbrev fra 1919 var nok
ikke verdens kønneste, men det måtte jeg have.
Mod forventning fik jeg det for kun lidt over
opråbsprisen, så heldig har man da lov til at
være af og til.
Banegårdsbrevene blev introduceret den 1. juli
1919 som en form for hurtig udbringelse. Mod
et gebyr kunne forsendelsen således indleveres
ved toget eller på et postkontor. Fordelen ved

Især et objekt fangede min interesse et
Banegårdsbrev fra 1919, det samme år som
denne type forsendelser blev introduceret.

Figur 1: Banegårdsbrev sendt den 29.10.1919 fra Holsted til Statspolitiet i Vejle. Det er her omadresseret
til Brande samme dag og igen tilbage til Vejle.
Takst: Brevporto (0-250g) 15 øre + Banegårdsgebyr 30 øre i alt 45 øre
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En forsendelse, som man ønskede udbragt
på denne måde, skulle på adressesiden være
påtegnet ”Banegårdsbrev” i øvre venstre
hjørne og være påført et diagonalt kryds fra
hjørne til hjørne. Forsendelsen skulle endvidere
være fuldt frankeret.

Banegårdsbrevene var så, at de umiddelbart
efter togets ankomst til den aktuelle Banegård
kunne udleveres til adressaten. Hvis brevet
ikke blev afhentet, blev det henlagt på det
nærmeste posthus.

Figur 2: Banegårdsbrev 1919 udsnit bagsiden

Figur 3: Banegårdsbrev sendt den 16.1.1930 fra København 2 (Voldkvarterets Postekspedition) til Aarhus.
Bemærk at dette brev er indleveret på en postekspedition i København og ikke direkte på jernbanestationen.
Takst: Brevporto (0-50g) 15 øre + Banegårdsbrevgebyr 30 øre i alt 45 øre
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Omkring 1933 ændres praksissen med det
diagonale kryds til, at Banegårdsbrevene
skulle påtegnes 3 lodrette streger fra overkant
til underkant.
En interessant detalje ved Banegårdsbreve
var, at de ikke kunne sendes ekspres, hvilket
betød at de skulle afhentes af adressaten
på Banegården, hvis det skulle modtages
hurtigt. Fra omkring 1930 - 31 var det endvidere praksis, at Banegårdsbreve skulle være
adresseret til en bestemt banegård og lægges
til afhentning på det nærmest banegården
liggende posthus, hvis de ikke blev afhentet
ved toget.

I starten havde Banegårdsbreve sin egen
gebyrtakst, men senere blev den identisk med
Rekommandations gebyret.
Den 29. september 1991 ophørte denne
specielle Forsendelsestype.
Takster:
1.7.1919 - 30 øre
1.7.1920 - 50 øre
1.3.1921 - 30 øre
1.7.1946 - 50 øre
15.3.1962 - Herefter som for anbefalede breve.

Figur 4: Banegårdsbrev sendt den 15.11.1963 fra Maribo Station til Nykøbing Falster. Bemærk at dette
brev er indleveret på jernbanestationen, hvor der er afstemplet med et af kontorets stempler og sendt
til en avis. Banegårdbrevet er markeret med de 3 lodrette streger.
Takst: Brevporto (0-50g) 35 øre + Banegårdsbrevgebyr 60 øre ialt 95 øre
(Brevet er således overfrankeret med 5 øre - man havde travlt!)
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Figur 5: Banegårdsbrev sendt den 8.11.1973 fra Horsens Station til Fredericia Station.
Det var nu et krav at Banegårdbreve skulle være adresseret til en bestemt banegård, som det f.eks. fremgår
af Post- og Telegrafhåndbogen, 1970. Bemærk at man her har benyttet den gamle markering
med et diagonalt kryds; med det er åbenbart blevet accepteret.
Takst: Brevporto (0-20g) 70 øre + Banegårdsbrevgebyr 180 øre i alt 250 øre

eller direkte til togpersonalet. Dette medfører,
at der tit er anvendt anderledes annullerings
metoder som brug af billettangen eller blot
annullering med en kuglepen.

Igennem årene var Banegårdsbreve især en
meget anvendt forsendelsesform på avisredaktioner og lign., som skulle have f.eks. fotografisk
materiale hurtigt frem. Af samme grund er
Banegårdsbreve tit i meget store formater, som
det også er vist i denne artikel.

Jeg håber, at der blandt læserne er samlere af
Banegårdsbreve, som kan supplere med nye
oplysninger om denne spændende og interessante forsendelsesform.

Banegårdsbreve kunne som nævnt indleveres
på et postkontor, men det mest almindelige
er, at de er afleveret på jernbanestationen

Mødeprogram - se midteropslaget !

NFT 2017/4

185

Figur 6: Banegårdsbrev sendt den 15.7.1979 fra Horsens Station til Odense Station.
Bemærk påtegningen “Afhentes DSB”.
Takst: Brevporto (0-20g) 130 øre + Banegårdsbrevgebyr 500 øre i alt 630 øre

Figur 7: Banegårdsbrev sendt den 14.12.1983 fra København, kan man se på afsenderadressen på
bagsiden, til Fredericia Banegård, hvor det er afstemplet Jernbanepostkt 2-Fredericia og Fredericia 2 den
14.12.1983 23.00. På bagsiden er det påtegnet “Billeder”. Banegårdsbrevet er afleveret direkte til personalet på toget og derfor er frimærkerne blevet blækannulleret med en kuglepen.
Takst: Brevporto (20-100g) 350 øre + Banegårdsbrevgebyr 1200 øre i alt 1550 øre
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En hundrede års fødselsdag
– Soldaterfrimærkerne
Af Niels Kristian Hansen

I august måned var det hundrede år siden, at
Soldaterfrimærkerne udkom mere præcist den
21. august 1917 for 10 øre værdien og den
25. august 1917 for 5 øren. Der var tale om
mærker af Christian X frimærker overtrykt
med bogstaverne S og F. Dette arbejde blev
som de fleste andre opgaver udført af H. H.
Thieles Bogtrykkeri.

Inden 5 og 10 øres soldaterfrimærkerne udkom, havde man brugt brevkort og korrespondancekort som var blevet overtrykt S B for
soldaterbrev. Der blev så hver uge uddelt et SB
korrespondancekort og et S B brevkort til hver
mand. Dette blev ved Soldaterfrimærkernes
udgivelse ændret til, at hver mand fik udleveret
et 5 øres og et 10 øres soldaterfrimærke.
Ordningen med soldaterfrimærker ophørte i
marts 1919, da de indkaldte i sikringsstyrken
blev hjemsendt efter 1. Verdenskrigs ophør i
1918.
Man havde på dette tidspunkt et lager af soldaterfrimærker. Det fandt man anvendelse for
i 1921 da man begyndte at udgive portomær‑
ker. Man overtrykte her en større portion 10
øres S F mærker med PORTO.

Figur 1: 5 og 10 øre SF
Formålet med disse mærker var at, de skulle
uddeles til det indkaldte værnepligtige
mandskab, der var indkaldt til sikringsstyrken
i forbindelse med 1. Verdenskrig. Størstedelen af dette mandskab var placeret i det
Storkøbenhavnske område.

Figur 3: S F 5 øre Chr X - Tryk LXIII
Fabrikation 92-V

Figur 2: S F 5 øre Chr X - Tryk LVII
Fabrikation 81-V
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Det er interessant at se hvilke fabrikationer
af 5 og 10 øre Christian X, som blev brugt til
soldaterfrimærkerne samt, hvornår de blev
afleveret fra trykkeriet. Det samme gør sig
gældende for Portomærket PORTO SF 10 øre:
S F 5 øre Christian X:
Tryk
Fabrikation Aflevering
LVII
81-V
4-8-1917
LXIII
92-V
16-3-1918
LXIX
114-O
5-10-1918

Antal ark
5851
5889
735

Figur 4: S F 5 øre Chr X pos 21 - 22
Position 21 med omvendt S

Figur 5: S F 5 øre single på postkort
S F 10 øre Christian X:
Tryk
Fabrikation Aflevering Antal ark
XXXIX 81-V
4-8-1917
5647
XLII
92-V
9-3-1918
5748
XLVII 114-C
5-10-1918
5852*
* fra dette skal trækkes antal ark af portomærket

PORTO på S F 10 øre Cristian X
Tryk
Fabrikation Aflevering Antal ark
XLVII 114-C (178) 6-8-1921
3774

Figur 6: 10 øre Chr X Meget skævt overtryk

Figur 7: S10 øre Chr X pos 21 - 22
Position 21 med omvendt S
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Figur 8: Brev sendt den 27.7.1918 fra Værløse (Værløselejeren) til København B,
hvor det er ankommet samme dag. Takst: Breve, landsporto (0-250g) 10 øre
danske frimærker nemlig det omvendte S, som
opstår undervejs, og derfor findes i de sidste
dele af overtrykkene som position 21 i arkene.
Denne variant findes i alle de 3 beskrevne værdier. På grund af overtryksmåden findes der
endvidere mærker med meget skæve overtryk.

Som det ses, er det 3 Fabrikationer, der er
brugt til disse mærker ligesom, at især S F 5
øre Christian X Fabrikation 114-O er sjælden.
Det er også interessant, at der er ca. 7 måneder
mellem hver aflevering af arkene, hvor datoerne for 5 og 10 øre er næsten sammenfaldne.
Da S F overtrykket er sat med håndsats af
H. H. Thieles Bogtrykkeri, er det også her, vi
finder en af de største varianter inden for de

Figur 10: PORTO S F 10 øre Chr X Tryk XLVII Fabrikation 114-C (178)

Figur 9: S F 10 øre CHr X - Tryk XLVII
Fabrikation 114-C
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Figur 8: S F 10 øre Chr X - Tryk XXXIX
Fabrikation 81-V

Figur 9: S F 10 øre Chr X - Tryk XLII
Fabrikation 92-V

Figur 10: Brev sendt fra Horsens den 26.1.1922 til Stenbjerggaard pr. Hovedgaard og sat i porto
med 40 øre, da brevet var ufrankeret.
Brevet er ankomststemplet i Hovedgaard den 26.1.1922 på bagsiden. Brevet er i Hovedgaard påsat en
fireblok af PORTO S F 10 øre Chr X og afstemplet den 27.1.1922.
Det er på bagsiden påtegnet ”Modtagelsen nægtet - Enevoldsen”.
Brevet er herefter blevet returneret fra Hovedgaard til Horsens.
Takst: Breve landsporto (0-50 g) 20 øre - På grund af den manglende porto er det sat i efterporto på 40 øre.
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Deltag og fejr vores
jubilæumsår!
Jubilæumsauktion 15.-17. Marts 2018 inklusiv
Gummessons Grand Prix Finland, del 4
Schleswig-Holstein, # 1+2 tidligst kendt

Kirkestaten, 1 baj. halveret
Mauritius,
1 d. ex. Burrus

5, 5, 5

Førstedagen!

Mød os på Frimærke, Brev og Postkort Messe 2017, 11.-12. november i København.
Derudover kan vi altid arrangere et møde på vores kontor i København,
ligesom det er muligt for os at komme på hjemmebesøg.
Tlf: 33 91 52 00

Sponsor av:

Østergade 1, 2. sal  1100 København K  Tel. 33 91 52 00
I Sverige: Box 537  S-201 25 Malmö  Sverige  Tel. +46 40 25 88 50  Fax. +46 40 25 88 59
www.postiljonen.com  stampauctions@postiljonen.se

