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Redaktørens klumme
Af Niels Kristian Hansen

Det plejer at være en særdeles hyggelig og
spændende dag, hvor det ikke kun handler
om frimærker.

Vi er allerede godt i gang med forårssæsonen,
hvor der er en række vigtige aktiviteter.
Den vigtigste i vores klub er generalforsamlingen den 22. marts 2017 kl 19:00 i Vartov’s
Store Sal. Mød op og påvirk, hvordan din
klub skal udvikle sig. Vores klub kan kun
blive ved med at være en levende klub, hvis
der kommer indlæg fra medlemmerne.

Som det kan ses i bladet er vi en klub med
mange traditioner og initiativer. Desværre
bliver der en pause for en af dem, da vores
klubudstilling i år er aflyst. Der er heldigvis
flere muligheder i 2017 for at komme på alt
fra klubudstillinger til internationale udstillinger.

Når talen nu er på indlæg, så skal der lyde
min sædvanlige opfordring: Skriv en artikel
om dine samlerområder. Blandt vores medlemmer er der utrolig megen specialviden,
som fortjener at blive delt med flere. Når folk
hører om det, du samler på, vil det næsten
altid give dig en masse ny information og
kendskab til nyt materiale. Intet emne er for
smalt. Det er heller ikke et problem, hvis det
kun kan fylde en side. Korte indlæg er altid
gode at have for en redaktør – så på forhånd
tak!

Af de større udstillinger skal der nævnes
tre. Den 24. – 28. maj afholdes den internationale frimærkeudstilling Finlandia 2017
i Tampere, Finland og den 28. – 30. juli
afholdes den Bi-nationale frimærkeudstilling
Oldenburg 2017 i Oldenburg, Tyskland med
Bund Deutscher Philatelisten e.V. (BDPh) og
Danmarks Filatelist Forbund som arrangører.
Det er to oplagte muligheder for at kombinere
en ferietur med et besøg på et af disse 2 arrangementer.
Til efteråret kommer så Nordia 2017 i Vejle
i dagene 27. – 29. oktober. Det bliver det
største arrangement herhjemme, og jeg kan
kun opfordre læserne til at planlægge et
besøg på udstillingen. Hvis du overvejer at
udstille på Nordia 2017, er fristen for tilmel‑
ding er 1. juni 2017. Kravet for deltagelse er,
at ens eksponat har opnået mindst 70 point
på en National udstilling.

I vores forårsprogram er der en række spændende indslag, hvor jeg vil pege på besøget
på ”ENIGMA”, som det nye Postmuseum
hedder. Det er planlagt til at foregå den 29.
marts. Det bliver spændende at se, hvordan
det ny museum fungerer.
Selvom der er lang tid til sommeren, vil jeg
alligevel huske på den traditionsrige sommerudflugt til Bakken, som afholdes den 11. juni.
Der er annonce for turen bagerst i bladet.
Jeg kan kun opfordre alle til at melde sig til.

Som det kan ses bliver der rigelig med aktivi‑
teter med relation til vores hobby, så læserne
ønskes et godt filatelistisk forår

Hold dig opdateret på KPK.DK
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Censurering af breve fra Orange Free
State/Orange River Colony under
Boer-krigen
Af Erland Hansen
I november måned sidste år udstillede jeg
min samling, af censurerede breve fra Orange
Free State (O.V.S.)/ Orange River Colony
(O.R.C.) ved TAK 16 i Birkerød. Som en
slags opfølgning på denne udstilling vil jeg i
denne artikel præsentere nogle få breve herfra
og den posthistorie, der er omkring dem.

Nogle af censurstemplerne og de skriftlige censureringer er meget sjældne (1-2
kendte), andre er sjældne (5 kendte), mange
er ikke helt almindelige (5-10 kendte)og
nogle er mere almindelige (over 10 kendte).
En stor del af brevene er private breve til
fanger i krigsfangelejre.

Censureringen af brevene fra O.V.S. fra
11. oktober 1899 frem til 13. marts 1900
og O.R.C. fra 13. marts 1900 til juni 1902
blev foretaget for at sikre, at der ikke tilfaldt
fjenden oplysninger af militær betydning,
som denne kunne bruge i forbindelse med
de krigsmæssige operationer. Såvel Boernes
som englændernes myndigheder og efterretningstjenester foretog censureringer af breve
under hele Boerkrigen.

Censureringen af brevene kan groft opdeles i
fem perioder:
1. Periode: Oktober 1899.
2. Periode: Oktober 1899 – Marts 1900.
3. Periode: Marts – Juni 1900.
4. Periode: Juli - December 1900.
5. Periode: Januar 1901 – Juni 1902.
De udvalgte breve repræsenterer hver især
den enkelte periode og dens brevcensurering.

Faktaboks
Kort om Orange Free State/Orange River Colony
Boer Republikken Oranje-Vrij Staat (afrikaans) eller Orange Free State (engelsk) var et
selvstændigt land fra midten af 1800-tallet (1854) til 1900. Landet lå dengang i midten
af det nuværende Syd-Afrika. Under Boer-krigen, fra marts 1900 til 1902 var landet
besat af England. Allerede d. 28. maj 1900 blev O.V.S. annekteret af den britiske
krone, og var reelt en engelsk kronkoloni (Orange River Colony/O.R.C.). Men formelt
var det først ved fredslutningen 31. maj 1902, at landet sammen med Transvaal blev
engelsk kronkoloni og var det frem til 1910. I 1910 blev landet så en provins i den
Sydafrikanske Union, det nuværende Syd-Afrika.
(læs mere om Orange Free State/Orange River Colony i min artikel i
NFT nr.3/sept.2013)
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til Hunts, England. Den blå streg i venstre
hjørne, er tegn på brevkortet er censureret
i Bloemfontein. På brevkortets bagside er
poststempel fra Bloemfontein, 25. oktober
1899 og på forsiden Pretoria 28.oktober
1899. Brevkortet er sendt fra O.V.S. via
Transvaal. Normalt ville det være sendt via
Cape Town i Kapkolonien. Men på grund af
krigshandlinger på grænsen mellem OVS og
Kapkolonien, var postruten i denne periode,
og frem til april/maj 1900 via Transvaal – og
Delagoa Bay/Lourenco Marques, og med
skib herfra til Europa. Teksten på bagsiden
af kortet fortæller samtidig lidt posthistorie
fra dette tidspunkt. “During the war letters may
not get through, so if you receive any news of me
at all, it will be just a post card, say I am well, as
this leaves me”

1. periode (11. – 31. Oktober 1899)
Tidlig Boer-Censurering
Få dage efter Boer-krigens udbrud, d.11.
October 1899, blev breve fra Orange Free
State og Transvaal til lande uden for de
to boer-republikker censureret af Boermyndigheder. Censureringen skete i Bloemfontein, som var hovedstaden i O.V.S., af
militærmyndigheder tilknyttet hovedpost‑
kontoret. Censureringen skete ved hjælp
af en blå oliekridtstreg, typisk mærket
i den venstre øvre del af brev/ postkort. Meget få breve er kendt fra denne
periode, fra boerkrigens start til slutningen af Oktober 1899 (ca. 14 dage).
Figur 1 viser et brevkort fra Heilbron
(nordlige del af O.V.S.) d. 24. oktober 1899

Figur 1. Tidlig Boer Censur

Besøg KPK’s Forlag
Spændende bøger til favorable priser
Se nærmere på kpk.dk under ”Salg af bøger”

NFT 2017/1

5

Figur 2 viser det første Censur-stempel,
et rundt (29x27mm) i blåt med teksten ”
Kantoor van den Postmeester Generaal,
O.V.Staat”, og i midten O.V.S.s våbenskjold.
Der er kendt pmkring fem breve med dette
Censur-stempel, som blev anvendt fra slutningen af oktober 1899 til starten af december 1899. Brevkortet er sendt fra Bloemfontein eller lige i nærheden d. 5. november 1899
til England. Det er sendt via Pretoria/Transvaal d.8.November 1899, via Durban/ Natal
d.22. November 1899). Desværre er der ikke
noget ankomststempel. På brevkortet (Half
Penny fra Oktober 1899) er påsat et 2½
Pence mærke fra 1897. Portoen i O.V.S. var
på dette tidspunkt 1 Penny for et postkort og
2½ Pence for et brev til England. Så man kan
antage at afsenderen kun havde et 2½ Pencemærke og brugte dette - i mangel på bedre.

2. Periode (Oktober 1899 – Marts 1900)
Boer Censur-stempler
I slutningen af oktober 1899 indførte de
militære myndigheder i O.V.S. to forskellige
Censurstempler. Kun post der forlod O.V.S.
for udenlandske destinationer (andre end
Transvaal ), blev censureret, og foregik på
Hovedpostkontoret i Bloemfontein. Desværre
er det ret begrænset, hvad der af viden om de
to Boer- Censurstempler, da der ikke findes
særlig mange breve med disse på, især det
først-anvendte stempel. Da Censurstempler
ikke er set dateret efter, at Bloemfontein blev
besat af englænderne d.13. Marts 1900, synes
det rimeligt at antage, at Censurstemplerne
blev destrueret af Boerne, inden de forlod
Bloemfontein.

Figur 2. Rund Boer Censur

Figur 3 viser det andet Boer Censurstempel
som blev anvendt i perioden fra november 1899
til 13. marts 1900. Det er ovalt (36x26mm)
og findes i blåt og sort med teksten ”Postmeester General, Oranje-Vry-Staat” og med
O.V.S.s skjold i midten. Det er kendt lidt flere
breve med dette censurstempel, omkring
femogtyve, end det først-anvendte, men

ellers er det ikke almindeligt. Figuren viser
et brev fra Bethlehem (nord-vestlige O.V.S.)
d. 8.februar 1900 til Amsterdam, ankomststemplet på bagsiden 29.marts 1900. Det er
transitstemplet i Bloemfontein d. 10. februar
1900 på bagsiden, hvor det også er blevet
censureret. Dette brev har fået påskrevet via
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Napels & Delagoa Baai , som viser hvilken
postrute, ”vej rundt om Afrika”, brevet har
været. Brevet har været med det tyske skib
”Kanzler”, som sejlede fra Delagoa Bay /
Lourenco Marques d. 13. februar 1900, var

i Napoli/Italien d. 16.marts 1900 og ankom
til Amsterdam d. 29. marts 1900. Brevet har
portoen 4 pence, som skyldes det har vejet 2
ounce (normal porto 2½ Pence til Amsterdam).

Figur 3. Oval Boer Censur

Faktaboks
Kort om Boer-krigen
Boer-krigen startede d. 11. oktober 1899 og fortsatte indtil fredsslutningen d. 31 maj
1902. Boer-hæren besatte fra begyndelsen den nordlige del af Kapkolonien og Natal. I
begyndelsen af 1900 blev store britiske militærenheder bragt med skibe til Cape Town/
Kapkolonien og Durban/Natal. I løbet af få måneder havde den engelske hær generobret de besatte områder og invaderede derefter Orange Free State og Transvaal. Krigen i
O.V.S. varede omkring fem måneder, indtil d. 13 marts 1900, da den britiske hær besatte
Bloemfontein. Herefter fortsatte den engelske hær med at besætte hele O.V.S. og fortsatte
derefter ind i Transvaal, som kort tid efter også blev besat. En stor del af Boer-hæren
blev taget til fange i de første 8 måneder af 1900, og blev deporteret (ca. 24.000) til
krigsfangelejre i Kapkolonien (primært Belle Vue og Green Point Camp) og bagefter,
da der ikke længere var plads her, i fangelejre udenfor Sydafrika, først på St. Helena, så
i Ceylon og herefter i Indien og Bermuda. Efter en annektering af Transvaal startede
en Guerillakrig og små Boer militære-enheder angreb briterne, uanset hvor de var. Det
britiske svar herpå var en kampagne med farmafbrændinger og oprettelse af ti flygtning
/ koncentrationer lejr i bl.a. O.R.C. (se min artikel herom i NFT nr. 4/nov. 2014). Efter
ca. et år med guerillakrig og deporterede kvinder, børn og ikke-kampdygtige mænd i
disse lejre overgav Boerne sig 31. Maj 1902, og boerkrigen sluttede.
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Samtidig med, at der blev indført disse to
Boer censurstempler, blev der i oktober
i Transvaal introduceret Boer censurforsegling af breve fra O.V.S. og Transvaal
til lande udenfor de to Boer-stater. Forseglingen foregik frem til slutningen af
maj 1900, hvor også Transvaal blev besat
af det engelske militær, Johannesburg
d. 31.Maj. Ofte blev breve fra O.V.S. til
Boer-krigsfanger desuden åbnet af britisk
censur og påført en engelsk forsegling.
Figur 4 viser et brev fra Kroonstad d. 24.april
1900 til brødrene Coetzee fra Ladybrand,
som begge blev taget til fange ved Paardeberg (O.V.S.) d. 27.Februar 1900, og begge
to interneret i Green Point lejren. Det lille

runde lilla censurstempel Prisoner of War
blev anvendt i Green Point lejren. Brevet har
de to forskellige forseglinger, til venstre Boerforsegling påsat i Pretoria/Transvaal, d. 28.
april og øverst det engelske påsat d. 4.Maj, i
Durban/Natal. Nederst i højre hjørne ses
desuden en signatur fra en censor, som muligvis er fra Kroonstad. Kroonstad var hovedstad
efter Bloemfontein blev besat og var det
indtil d. 12.maj 1900. Det betyder bl.a. , at
et ”gammelt” Een Penny O.V.S. frimærke
på brevet stadig var gyldigt i Kroonstad på
dette tidspunkt. Mærker fra O.V.S. blev ellers
ugyldiggjort 13. Marts 1900 – herom i næste
afsnit.

Figur 4. Boer dobbelt forsegling
Desuden blev breve fra O.V.S. stoppet af den
britiske censur i Durban, Natal og returneret,
hvis den britiske efterretningstjeneste mente,
at det indeholdt oplysninger, der kunne skade
de militære operationer.
Figur 5 viser et
Half Penny brevkort fra Reddersburg ( syd‑
lige O.V.S.) d. 4. Februar 1900, via Lourenzo
Marques/Delagoa Bay med det franske skib
”Campana”, til Kapkolonien. Brevkortet er

så blevet stoppet af censurmyndighederne i
Durban/Natal d. 23. februar og returneret til
afsenderen d.1. Marts 1900. Censurstemplet
(62x15mm/violet) blev kun brugt i en kort
periode, sandsynligvis i starten af februar
1900. Brevkortet er også censureret i Bloemfontein med det sorte ovale censurstempel)
d. 6. februar 1900 på vej via Transvaal og
Lourenso Marques til Kapkolonien.
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Figur 5. Stopped by Censor

De gamle O.V.S.-frimærker blev samtidig
med besættelsen af Bloemfontein ugyldiggjort ved en proklamation af den britiske
øverst befalende, og blev overstemplet V.R.I.
(Victoria Regina Imperatrix/Dronning
Victorias Imperium). Så det er i det hele
taget begrænset, hvad der er af civile breve
fra denne periode. Der findes militære breve
fra perioden med militære afstemplinger
(Army - og Fiels Post Offfice), hvor soldater
har skrevet hjem, især til England. Men disse
breve blev transporteret af den militære posttjeneste og var ikke censureret. Og er derfor i
denne sammenhæng uinteressante.

3. Periode (13. Marts – Juni 1900) Skriftlig
britisk militær-censurering
I perioden fra den engelske hærs besættelsen
af Bloemfontein, hovedstaden i O.V.S., d.
13.Marts 1900, indtil proklamationen af
Orange River Colony 25. Maj 1900 og ca. en
måned senere, blev civile breve fra O.V.S til
udlandet censureret skriftligt af den britiske
militære efterretningstjeneste. Meget få
civile breve er kendt med censormarkeringer
fra denne periode. De kendte eksempler er
primært breve til boere, der er blevet krigsfanger. Dette skyldes, at mange posthuse i
O.V.S. stadig var lukket og at postvæsenet /
censuren endnu ikke var blevet organiseret.

Postiljonen holder eftersyn i KPK
Den 15. marts fra 16:30 til 19:00
holder Postiljonen i KPK sit danske eftersyn til den 216.-217. auktion.
(Auktionsdatoer 24. - 25. marts i Malmø.)
--Aftal på forhånd med Postiljonen, hvis du ønsker at se lots udover DK.
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Figur 6. Britisk Militær Censur

Figur 7. Britisk Militær Censur
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Figur 6 viser et brev fra Bethulie ( sydlig del
af O.V.S.), d. 22. May 1900 til krigsfange
i Green Point – lejren ved Cape Town i
Kapkolonien. Det er censureret af en militær
efterretningsofficer McDonald. På brevet
er skrevet med rødt: Prisoner`s letter, som
viste at det var et brev til en fange. Desuden
fremgår det af forsiden af brevet at det skal
sendes til ”Cycle Track”, som var den lokale
cykelbane i Cape Town, hvor krigsfangerne
var interneret indtil krigsfangelejren i Green
Point endelig var etableret og klar til at modtage fangerne. Modtageren af brevet: C.J.
Engelbrecht var 43 år gammel og fra Bethulie,
hvor han blev taget til fange d. 9.april og
derfra overført til fangelejren.

4. Periode (Juli – December 1900) Distriktskommissærers censurering
Den 29. juni 1900 blev der udsendt et dekret
af den engelske Militære Guvernør G.T.
Prettyman, hvoraf det fremgik, hvem der
var blevet udpeget til overordnet at være
ansvarlig for bl.a. censureringen af breve i
Orange River Colony (O.R.C). Landet blev
opdelt i distrikter, som nogenlunde svarede
til de gamle post -distrikter i O.V.S., hvor
engelske militærpersoner blev udpeget til
Distriktskommissærer, som blev ansvarlig
for censureringen af de civile breve. Censureringen blev markeret enten ved en
censur-stempling eller i nogle tilfælde stadig
ved en skriftlig markering på brevet. Nogle
steder blev anvendt tidligere stempler til
brug for officielle dokumenter, med f.eks.
stempelmærker, andre steder blev fremstilet
særlige distrikts-kommissær-stempler og
andre igen med en kombination med stempel
og skriftlig signatur.
I starten af perioden var det meste af det
gamle O.V.S. blevet besat af englænderne, og
de sidste byer blev det i løbet af august/september måned. Det betød samtidig, at de forskellige posthuse efterhånden blev genåbnet
fra slutningen af juni måned, og med dem
den postbefordringen i dele af O.R.C.. Der
blev desuden introduceret nye poststempler
med datostempler fra de forskellige postkontorer, nu med O.R.C. i bunden af stemplet.

Figur 7 viser bagsiden af et brev fra Bultfontein (lidt nord-øst for Bloemfontein) 7.
juni 1900 til en krigsfange i Green Point
Lejren. Det er blevet censureret af en løjtnant
Sidney A. Slater fra den britisk militærenhed, Imp (Imperial) Yeomany, som var
nær ved Bultfontein på dette tidspunkt.
Poststemplet fra Bloemfontein har på dette
tidspunkt stadig O.V.S. i bunden af stemplet, hvilket stopper i midten af juli-måned
1900. Censurering på bagsiden af breve
er kendt fra Bultfontein og Hoopstad.
Disse viste breve er typisk for perioden, i
den forstand at censureringen er foretaget
med signatur af censor, som enten var på
for- eller bagside af brevet. Samtidig er der i
denne periode endnu ikke et etableret et mere
formaliseret system for censurering af breve.
Dette ændrede sig i løbet af juni måned (se
næste afsnit)

Besøg KPK’s Forlag
Spændende bøger til favorable priser
Se nærmere på kpk.dk under ”Salg af bøger”
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Figur 8 viser et brev fra Bethulie d. 7. August
1900 til Green Point fangelejren i kapkolo‑
nien. Her er et censurstempel påført af Asst.
Dist. Comi, Bethulie ( Assisterende Distriktskommissær fra Bethulie). Censurstemplet
blev anvendt af Løjtnant H.E.Dickinson,

som var assisterende distriktskommissær i
denne periode, og i perioden fra midten af
juli til midten af august 1900. Modtageren
Van der Walt, 20 år, blev taget til fange ved
Springhaans Nek i O.V.S. omkring d. 28.
April 1900.

Figur 8. Assisterende Distriktskommissær
Figur 9 viser et sørgebrev fra Bloemfontein,
8. september 1900 til Green Point fangelejren
i Kapkolonien. Her er en kombination af et
Distrikts Kommissær-stempel og en skriftlig censurering. Distrikts-kommissærern i
Bloemfontein var på dette tidspunkt Kaptajn
P.V.K. Applin fra den militære enhed 6.
Lancashire Fulliers. Stemplet blev anvendt
fra midten af august til midten af september
1900. Der er også et lille rundt censurstempel

fra Green Point-lejren, som også blev anvendt
som et slags ankomststempel. Modtageren
James Henning blev taget til fange ved
Paardenberg, 22. Februar 1900. Senere blev
han overført fra Green Point-lejren til fangelejren Deadwood Camp på St. Helena. Der
var tre fangelejre på St. Helena; Deadwood
Camp, Broadbottom Camp og Jamestown
Camp, hvortil krigsfanger blev sendt til fra
16.april 1900.

Mødeprogram - se midteropslaget !
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Figur 9. Kombineret Censurering

Besøg af Malmö Filatelistförening
Der har i løbet af efterårs sæsonen været
et af de meget traditionelle KPK arrangementer, nemlig besøg af vores venskabs‑
forening Malmö Filatelistförening. Det var
denne gang KPK’s tur til at være vært.
Aftenen startede med fællesspisning og
herunder den traditionelle udveksling af
gaver. I år fik KPK en fornem bog om
postkort ”Vykortets historia” af Arne
Sandström. En meget flot gave som nu
indgår i vores bibliotek.
Efter spisningen var der diverse indlæg
samt et amerikansk lotteri.

KPK modtager den flotte boggave

Hyggeligt samvær med spisning
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Figur 10. Assistant Provost Marshal

Figur 11 viser et brev fra Jagersfontein (
syd-østlige O.V.S. ) 2. Juli 1900 til Green
Point-lejren, Kapkolonien. I øverste venstre
hjørne et censurstempel: Censored i et lidt
særligt design og med censorens navn J.J.W.
(Wilson) R.M. (Resident Magistate) i skrift.
Censurstemplet blev anvendt i de tre første
uger af juli 1900. Modtageren Proudfoot, 33
år, fra Jagersfontein, var taget til fange ved
Paardenberg, O.V.S. d. 22. februar 1900. Han
blev senere i august 1900 overført til krigsfangelejren, Diyatalawa i Ceylon. På Ceylon
var der fem større og mindre lejre, hvortil
de første krigsfanger ankom august 1900.
Udover Diyatalawa, som var den største, var
der lejrene Ragama, Mount Lavinia, Hambatota og Urugasmanhandiya.

Figur 10 viser et andet brev fra Bloemfontein, Refugee Camp, d.14. november 1900 til
Rietfontein, Rouxville (sydlige del i ORC).
På forsiden af brevet er et censurstempel:
Assistant Provost Marshal og på bagsiden et
særligt stempel med dennes navn B.Burnell.
Det viste brev er det eneste kendte med
disse stempler. Brevet viser samtidig, at der
allerede på dette tidspunkt var etableret en
flygtning-/koncentrationslejr ved Bloemfontein. Hvilket ses i øverste højre hjørne,
hvor der er skrevet ”From Refugee Camp”.
Frimærket er afstemplet med Army Post
Office no. 43, som blev anvendt af Advanced
Depot (en fremrykket militær enhed) tæt ved
Bloemfontein. Dette kan indikere at afsenderen
var en soldat i engelsk tjeneste med tilknytning
til Rouxville.

14
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Figur 11. Jagersfontein Censur

I denne periode var der næsten i hvert distrikt
og på hovedposthuset tilknyttet censur.
Flertallet af de civile breve var, ligesom i de
tidligere perioder fra personer i flygtninge-/
koncentrationslejre til familie, ofte mænd,
der var krigsfanger i lejrene i Kapkolonien,
Indien, Ceylon, St. Helena og Bermuda.

5. Periode: ( Januar 1901 – Juni 1902)
Engelske censurstempler
Omkring årsskiftet 1901, blev de engelske
censurstempler introduceret og anvendt
på brevene fra O.R.C. til ud – og indland.
Censureringen af brevene blev fortsat
foretaget af personer, civile og militære, der var
tilknyttet den engelske post –og censurtjenester
(Distrikts kommissærer o.lign.). Den sidste
periode er kendetegnet ved, at langt de
fleste censurstempler er udført i et design,
som er læseligt og for nogle med angivelse
af det sted, hvor censureringen er udført.
Posthusene i O.R.C. var for de flestes
vedkommende genåbnet og den alminelige
postbefordring funge-rede nogenlunde
normalt igen. I december 1900 var portoen
mellem de fleste engelske kronkolonier, som
O.R.C., blevet ændret til 1 Penny, hvilket
bl.a. ses på de breve, der er mellem boere
i flygtninge - / koncen-trations lejrene og
deres familiemedlemmer i fangelejrene.

NFT 2017/1

I det følgende vises nogle få udvalgte
eksempler herpå fra de 18 distrikter/byer i
Orange River Colony. Det var forskelligt,
hvor mange typer af censurstempler, der var
fra de forskelige distrikter/byer, fra nogle kun
et eller to, fra andre op til tyve. Samlet set var
der anslået omkring halvtreds forskellige censurstempler fra denne periode. Teksten på de
fleste var Passed Press Censor (ofte i en dobbelt trekant) og Censored. Udvalget af breve
nedenfor viser på forskellig vis variationer af
disse censurafstemplinger.

15

Figur 12. Kroonstad Censur

Figur 13. Ladybrand Censur
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Figur 12 viser et anbefalet brev fra Kroonstad
4.februar 1901 til Colesberg ,Kapkolonien,
med et dobbelt linjet Censurstempel: Passed
Press Censor og navnet på censoren; Fr-deB
(Distriktskommissionæren til – knyttet
Kroonstad, F.R.de Bertodano). De to censurstempler blev anvendt sammen i perioden
d. 20.januar til d. 4. marts 1901. Desuden er
brevet censureret i Bloemfontein, hvor det
har fået en censurforsegling samt et censorstempel, HPY (Young). Denne forseglingstype
var ret almindelig og blev anvendt i nogle af
byerne i O.R.C. fra 17. December 1900 til 3.
april 1902. Det viste brev har portoen for et
anbefalet brev, 1 Penny almindelig porto samt
4 pence anbefalet porto.

november 1901 til marts 1902. Desuden er
der i rødt et ”Prisoner of War”-stempel som
kun anvendtes i Ladybrand og markerer, at
brevet sandsynligvis var fra en krigsfange
(Prisoner of War) i Ladybrand. I nederste
højre hjørne er et P.B.C (Passed by Censor) i
blåt som blev anvendt i Bloemfontein fra d.
3.januar til d. 25.juni 1902. Brevet er til R.S
van Rooyen (22 år) som var fra Ladybrand
), taget til fange ved Fourisberg (O.R.C.), 30.
July 1900.
Figur 14 viser et sørgebrev fra Springfontein,
Refugee Camp 3. December 1901 til Broadbottom Camp på St. Helena, sandsynligvis
med meddelelsen om at et familiemedlem var
afgået ved døden. Censurstemplet (anvendt
fra august 1901 – januar 1902) er sammen
med et andet censurstempel fra Springfontein, de eneste censurstempler, hvoraf det
fremgår at brevet er fra flygtninge-/koncentrationslejren. Lejren blev åbnet i Februar
1901 og blev lukket i april 1902. Censurforseglingen blev anvendt i omkring i et år, og
var påsat i Springfontein, hvilket fremgår af
datomarkeringen på forseglingen (Dec. 3, 01).

Figur 13 viser et brev fra Ladybrand 31.
Januar 1901 til Belle Vue fangelejren ved
Simons Town i Kapkolonien. På forseglingen
ses censorens signatur, H.H.J (Jones) og et
ovalt censur-stempel med Passed Censor
øverst og Ladybrand i midten. På brevet er
også et lille rundt blåt censur-stempel, som
blev påsat i Belle Vue Camp – og også blev
anvendt som en slags ankomststempel fra

Figur 14. Sprinfontein, Refugee Camp
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et Pr of War- stempel i lyslilla, som er påsat
i Winburg, sandsynligvis af censor med
tilknytning til koncentrationslejren her. Dette
stempel blev kun anvendt i Winburg og an‑
vendelsesperioden er ukendt (sandsynligvis fra
april 1091 til april 1902). Der blev etableret
mindre fangelejre/områder på Bermudas øer
i slutningen af juni 1901. Darrells Island var
en af dem.

Figur 15 viser et brev fra Winburg 5. September 1901 til Darrrells Island, Bermuda.
Der er tre forskellige censurstempler på
brevet. Trekantsstemplet er fra Winburg
4. 9.01 og med censorens signatur, begge
i rødt i stemplet. NPR (Richards) i blåt er
fra Bloemfontein (30.maj 1901-16.februar
1902), og det lille blå runde er fra Bermuda
(16.juli 1901- 13.juni 1902). Desuden er der

Figur 15. Winburg til Bermuda

Afslutning
Boer-krigen sluttede d.31. maj 1902, og
nogenlunde samtidig stoppede censureringen af brevene fra O.R.C.. Krigsfangerne
og de internerede i flygtninge-/koncentrationslejrene returnerede til O.R.C. og
deres hjem i løbet af 1902. O.R.C. var
som nævnt nu en engelsk kronkloloni og
var det frem til maj 1910, hvor den blev
en del af den nye Syd-afrikanske Union.
Artiklen har forhåbentlig givet læseren lyst
til at søge mere viden om censureringen af
breve fra Orange Free State/ Orange River

Colony under Boer-krigen. Der findes litteratur herom og hjemmesider, hvor man
kan finde oplysninger om Boer-krigen,
krigsfangerne, krigsfangelejrene samt de
forskellige flygtning-og koncentrationslejre;
The Anglo-Boer War website (www.angloboerwar.com), Anglo-Boer War Museum
website (www.wmbr.org.za). Desuden er der
The Orange Free State Study Circle website (www.orangefreestatephilately.org.uk
Man er også meget velkommen til at kontakte mig på sanderhansen@adslhome.dk,
hvis man ønsker at høre mere om emnet.

18

NFT 2017/1

Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i
KJØBENHAVNS PHILATELIST KLUB
Onsdag d. 22. marts 2017, kl. 19:00
i Store Sal i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K.
I henhold til vedtægternes § 16 er dagsordenen som følger:
		

1) Valg af dirigent

		

2) Beretning om det forløbne år

		

3) Årsregnskab og status med påtegning af revisorerne

		

4) Behandling af forslag, der er stillet af bestyrelsen og rettidigt
indkomne forslag fra medlemmer.
			Der er ikke kommet forslag til behandling på
			generalforsamlingen.
		
5) Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
			Bestyrelsen foreslår at KPK’s andel af kontingentet forhøjes med 10 kr for
			
alle medlemsgrupper. Herudover stiger DFF’s andel med 25 kr.
		
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 19
			
a) Valg af kasserer for en 3 årig periode. Jørgen Puck fratræder og
			
ønsker ikke genvalg.			
			
b) Valg af bestyrelsesmedlem for en 3 årig periode. Erland Hansen
			
er på valg og er villig til genvalg.				
			
c) Valg af bestyrelsesmedlem for en 3 årig periode. Rodian Sahlgren
			
er på valg og er villig til genvalg.
		
7) Valg af ekstern revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af
			
Stats. Aut. Revisor Henrik Bojer for 1 år.
		
8) Valg af suppleant til intern revisor jfr. § 19. Finn Jürgens er på valg.
			
Finn er villig til genvalg for en 3 årig periode.		
		9) Eventuelt
Beretning og regnskab er offentliggjort samtidig med denne indkaldelse.
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Formandens beretning for året 2016.
fra JF-Stamps til at komme med sit materiale.
Byttedagen er en dag, hvor der virkelig
kommer meget godt filatelistisk materiale på
bordene, og der udveksles materiale i stor stil.
Arrangementer som disse afvikles ikke af sig
selv, så det er dejligt, at der altid er medlemmer, der er klar til at give en hjælpende hånd.

I 2016 mistede vi den største støtte af den
organiserede filateli, vi nogensinde har haft
i Danmark. Vores tidligere klubformand
gennem 24 år, Knud Mohr, døde den 31. juli
2016. Knud var et bemærkelsesværdigt menneske, for ikke nok med at han var den næst
længst siddende formand for Kjøbenhavns
Philatelist Klub (1976-2000), kun overgået
med et år at O. V. Riise formand fra 18881913, Knud var også mangeårig formand
for Danmarks Filatelist Forbund og endelig
formand for det internationale filatelist
forbund F.I.P. fra 1998 til 2002. Klubben har
meget at takke Knud Mohr for, blandt andet
salget af vores klubhus i Grønnegade, der
økonomisk var ved at tage livet af klubben,
og efterfølgende som hovedmanden bag de
mange nationale og internationale udstil‑
lingsaktiviteter i Danmark fra 1976 og frem,
som skaffede grundlaget for den velfunderede
økonomi, som vor klub har i dag.

Vores mødeaftener er ikke så velbesøgte,
som vi kunne ønske, og det på trods af at
Erland Hansen, Jørgen Jørgensen og Rodian
Sahlgren i fællesskab har formået at afholde
interessante temaaftener og invitere højt
kvalificerede foredragsholdere, der fortæller
om og fremviser fantastisk materiale. Jeg kan
kun opfordre til at komme til vores mødeaftener og gå beriget hjem med ny filatelistisk
viden, for det er sikkert, at der altid er noget
at tage med hjem.
Et område, der til gengæld er ved at drukne i
succes, er Den Tofarvede Studiegruppe. Den
sektion, der holder til i Knud Mohr’s studie‑
lokale én gang om måneden på onsdage, er
nu så velbesøgt, at det kniber med at være
i lokalet. Ligeledes satte det årlige seminar
på Antvorskov igen rekord mht. deltagere,
idet der var 47 der deltog i januar måneds
seminar. Vi kunne ønske, at der blev etableret
flere studiegrupper i KPK regi, som kunne
udnytte vore fine faciliteter i Vartov.

Klubbens udstillingsaktiviteter fortsætter.
Der blev igen i 2016 afholdt en succesrig og
velbesøgt klubudstilling i de velegnede lokaler
i store sal i Vartov. Der var igen i år mange
udstillere, der viste eksponater af meget høj
kvalitet. Stor tak til vores udstillingsteam i
bestyrelsen, Jan Læby, Peter Beck og Peter
Wittsten, for igen i år at stå for det store
arrangement. Vi kommer ikke til at holde udstilling i 2017, men forventer at gå igang igen
med klubudstilling i 2018, som en forløber
for vor nationale udstilling i samarbejde med
Filatelistisk Selskab i 2019.

Der er under ledelse af Vilhelm Schmidt
etableret en arbejdsgruppe på 5 personer, hvis
formål er at indsamle materiale til opdate‑
ring af Vagn Jensens stempelregistratur, som
KPK erhvervede ejendomsretten til for 10 år
siden. Det er rigtig dejligt, at vi har fundet
nogle, der er villige til at påtage sig dette
betydningsfulde arbejde, og vi håber at alle
frimærkesamlere i Danmark vil bakke op om
projektet, således at registraturen igen kan
indeholde den nyeste opdaterede viden på
stempelområdet.

I efteråret arrangerede KPK, ud over vore
besøg af venskabsklubben i Malmø, også en
tur til Odense Frimærkeklub. Det var en hyggelig tur, hvor vi fik lejlighed til at hilse på en
række af vores medlemmer i provinsen.
Den årlige byttedag er nu blevet en tradition. Igen i år var det store sal i Vartov, der
dannede rammen om byttedagen, hvor vi
denne gang formåede at få Kim Faurschou
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Vores medlemstal er vigende, idet vi ikke
formår at tiltrække ligeså mange nye medlemmer, som der falder bort. Det er en tendens,
der i en årrække har være i hele Danmark
og som KPK hidtil har været forskånet for,
men nu ser det også ud til, at vi bliver ramt
af faldende medlemstal. Det var bestyrelsens
strategi at med forøgede aktiviteter, som
udstillinger og byttedage, samt ved ændring
af indholdet af mødeaktiviteter, kunne vi
holde en medlemsnedgang væk, men det er
øjensynligt ikke tilstrækkeligt. Bestyrelsen
vil derfor revurdere vores aktiviteter i forsøg
på at rette op på den manglende tilgang af
medlemmer til klubben.

Vores kasserer gennem 9 år har valgt at sige
stop og forlader bestyrelsen i forbindelse
med generalforsamlingen. Jeg vil gerne
sige Jørgen Puck en stor tak for det kæmpe
arbejde, han har gjort for KPK i disse 9 år.
Økonomien har været forvaltet uden nogen
slinger over årene, og det kan vi medlemmer
være taknemmelige for. Bestyrelsen har set i
øjnene, at det vil være nødvendigt fremover
at søge særlig hjælp til at administrere de
regnskabsmæssige opgaver, der er i klubben
til støtte for den nye kasserer.
Med disse ord kan jeg kun sige, at det er en
meget tilfreds og glad formand, der fortrøstningsfuld ser frem til endnu et godt år i klubbens glorværdige historie.

På trods af medlemsnedgangen formår vi at
fastholde en god økonomi. Resultatet er negativ, men bedre end budgetteret og en anelse
bedre end sidste år. En gunstig kursudvikling
på obligationerne har betydet, at formuen
igen i 2016 er steget.

Lars Peter Svendsen
Formand
Kjøbenhavns Philatelist Klub

Årets jubilarer 2017
50 års medlemskab

Rolf Hjort Rasmussen, Helsinge

Jørgen Schjøtz-Pedersenm, Kokkedal

Finn Jürgens, Dragør

Uffe K. Manthorpe, Fredericia

Paul-Ebbe Meyer, Slangerup

Erik Sandberg, Esbjerg

Tage Jørgensen, Dyssegård

Børge G. Madsen, Dragør
Jørgen Jørgensen, Stenløse
Erik Møller Madsen, Ølgod

25 års medlemskab

Tage Bøcher Knudsen, Herlev

Klaus Bonde Larsen, Søborg
Allis Larsen, Korsør
Peter Jørgensen, Bagsværd

40 års medlemskab

Flemming Jensen, Hvidovre

Svend Åge Marcher, Søborg

Jens Bisgaard, Fredericia

Poul Birkedal, København V

Ejler Ejlersen, Viborg

Poul Børge Pedersen, København Ø
Jubilarer med ægtefæller er, som traditionen byder, inviterede til KPK’s fødselsdag den 22.11.
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Resultatopgørelse pr. 31.12.2016 samt budgetter.
Realiseret
31.12.2016

31.12.15
(tkr.)

Budget
2016
(tkr.)

Budget Prognose
2017
2018
(tkr.)
(tkr.)

INDTÆGTER:
247
10
0

Kontingenter
Auktioner
Øvrige indtægter

244.360
11.415
0

248
12
0

240
12
0

242
12
0

255.775

260

252

254

23.388
18.015
159.022
1.823
65.875
1.244
1.368
3.135
202
0
9.436
9.375
4.159
28.115
250

40
23
165
1
68
0
7
2
4
5
10
10
6
38
1

31
22
165
1
66
4
7
2
2
2
10
10
6
5
1

35
22
168
1
69
2
7
2
2
2
10
10
6
30
1

325.407

380

334

367

65.093
61.515
17.102
0

65
59
17
1

65
63
9
1

65
65
9
1

NFT

109.506

108

120

122

DEN TOFARVEDE STUDIEGRUPPE

12.200

12

12

12

UDGIFTER - I ALT

447.113

500

466

501

3.733
0

5
0

5
0

5
0

INDTÆGTER - I ALT

257

UDGIFTER:
29
18
152
1
69
4
7
1
1
0
9
9
5
36
0

Mødeaktiviteter
Bestyrelse og generalforsamling
Husleje, Vartov
Repræsentation
DFF - kontingent
Hjemmeside - EDB - PR
Bibliotek
Kontorartikler
Porto og telefon
Inventar
Forsikring
Revision
PBS
Udstillinger og byttedag
Øvrige udgifter

UDGIFTER

341

NFT:
70
56
18
0

Trykning
Fremsendelsesudgifter
Annonceindtægter
Øvrige udgifter

108
STUDIEGRUPPER:
12
461

FORLAG:
3
0

Bogsalg
Bogudgivelse

3

FORLAG

3.733

201

RESULTAT FØR FORMUEAFKAST

187.605

235 0 0

5

209 0 0

5

242

5

124.942
157
303

125
0
1

122
0
1

120
0
1

FORMUEAFKAST:
127
0
0

Obligationer - renter
Bankrenter
Gebyrer - konto og depot

127

FORMUEAFKAST

124.796

124

121

119

74

PERIODENS RESULTAT

62.809

111

88

123
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Balance pr. 31. december 2016.
31.12.15
(tkr.)
0
27
4.722

AKTIVER:

31.12.2016

Frimærkesamlinger, forlag, inventar, bibliotek m.v., bogført værdi

1

Depositum, Vartov

27.544

Obligationsbeholdning opført til dagsværdi, dog ikke over kurs 100
Nom. beholdning:
4.963.760 2½% RD 27S 2047

31

Tilgodehavende renter

13

Likvide beholdninger:
Bank: 4001164201

4.953.038

31.024
8.958

4.793

Aktiver i alt

5.020.565

PASSIVER:

2
4
9

5.101
249
74
(4.778)

Gæld:
Skyldig moms
Forudbetalt kontingent
Diverse kreditorer

2.339
7.743
9.375

Egenkapital:
Egenkapital - primo
Obligationer - kursregulering
Periodens resultat
Egenkapital - ultimo

19.457

4.778.618
285.299
62.809

5.001.108

4.793

Passiver i alt

København, den 9. januar 2017.

Lars Peter Svendsen
Formand

Jørgen Jørgensen
Næstformand

Jørgen Puck
Kasserer

Jan Læby

Peter Wittsten

Erland Hansen

Rodian Sahlgren

Peter Bech
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5.020.565

KPK Information
Mødeprogram
NB: Møderne finder sted i klublokalet ”Hjørnestuen” – VARTOV, Farvergade 27,
1463 København K. Møderne starter kl. 19.00. Evt. foredrag kl. 19:30.
4. januar 2017
Årets Gæst : Formand for Danmarks Filatelistforbund Niels Kristian Hansen
KPK’s formand har formået Niels Kristian – velkendt
som NFT´s redaktør - til at delagtiggøre KPK’s
medlemmer i hans forventning til filateliens udvikling i Danmark.
Aftenens vært: Lars Peter Svendsen

8. marts 2017
Tema møde: Vi sætter fokus på KINA!
Medlemmerne opfordres til at medbringe materiale
med. Max 5 minutter til hvert medlem.
Aftenens vært Erland Hansen
15. marts 2017
2 RBS forfalskninger v/ Jens Krogsgaard Handest
Medlemmer – der er i besiddelse af 2 RBS
forfalskning(er) – bedes medbringe denne/disse.
Aftenens vært: Erland Hansen

11. januar 2017
Det programsatte foredrag om 2 RBS forfalskninger
blev udsat på grund af sygdom; i stedet var der
forskellige filatelistiske indlæg fra de fremmødte
medlemmer.

Postiljonen afholder eftersyn af auktionsmateriale fra
kl. 16:30-19:00 i Knud Mohrs Studielokale.

18. januar 2017
Aftenens tema: ”Mine seneste nyerhvervelser”
Medlemmerne præsenterer deres seneste nyerhvervelser. Det forventes at medlemmerne medbringer maks 2 objekter hver.
Aftenens vært: Erland Hansen.

22. marts 2017
Årets generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes i Vartov’s Festsal
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
29 marts 2017
Besøg på ”ENIGMA” det nye Postmuseum!
NB! Tisdpunkt for besøg er endnu ikke endeligt
bekræftet!
Aftenens vært: Lars Peter Svendsen

25. januar 2017
Filatelistisk indlæg: Syrien
v/Jens Erik Christensen
Aftenens vært: Jørgen Jørgensen

5 april 2017
Lars Peter præsenterer KPK´s kopisamling af
1864 udgaven i helark
Aftenens vært: Jørgen Jørgensen

SØNDAG d.29. januar 2017
KPK Byttedag: I Vartovs Store Sal.
Kl. 9.30 – 15.30. Der er handlere tilstede, og der
vil blive afholdt udsalg af litteratur.

12 april 2017
Intet møde før påske

1. februar 2017
Storauktion ved Svend Åge Marcher.
Stedet hvor medlemmer kan finde lige netop de
objekter de har søgt længe.
Aftenens vært: Jørgen Jørgensen.

19 april 2017
KPK Auktion v/ Svend Åge Marcher.
Stedet hvor medlemmer kan finde lige netop de
objekter, som de har søgt længe.
Aftenens vært: Erland Hansen

8. februar 2017
Vi markerer 100 års jubilæet for overdragelsen af
Dansk Vestindien med en kalejdoskopisk gennemgang af DWI´s philatelistiske højdepunkter.
v/ Jan Læby
Aftenens vært: Jørgen Jørgensen

26 april 2017
Tak for denne sæson
Et tilbageblik over sæsonens møder og foreslag til
eftersæsonens mødeprogram. Input fra medlemmerne.
Aftenens vært: Jørgen Jørgensen

15. februar 2017
Om at samle revenue!
v/ Jørgen Jørgensen

11. juni 2017
Sommermøde på Dyrehavsbakken
Vi mødes i Bondestuen kl 12:00.
Nærmere program vil fremgå af hjemmesiden og
NFT. Tilmelding til Rodian Sahlgren på telefon
4373 1209 eller email: rodian@ishoejby.dk

22. februar 2017
Tyskland 1875-1900 belyst fra en traditionel vinkel.
v/ Niels Molander
Aftenens vært: Erland Hansen
1. marts 2017
KPK Auktion v/ Svend Åge Marcher.
Stedet hvor medlemmerne kan finde lige netop de
objekter, som de har søgt længe.
Aftenens vært: Erland Hansen

Nye medlemmer
Gert Heinze, Hvidovre
Niels Carl Frederik Rasmussen, Odense
Preben Holst, Dragør.
Göran Fredrikson, Göteborg
Bjarne Nielsen, Albertslund
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Den tofarvede studiegruppe

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.

Mødedatoerne for foråret 2017 er:
Onsdag den 18. januar
Efterbehandling af Seminar 2017 og udveksling
af materiale og informationer.

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.

Onsdag den 15. februar
Takningsnøgle for kamtakningsmaskine KII.
Onsdag den 8. marts
51 omvendt serien, herunder 3 øre tryk 15-28
Onsdag den 26. april
Skillingsværdierne

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

Vi mødes klokken 18.30 i KPK’s studielokale,
se www.kpk.dk.
Deltagerne viser på skift eksempler fra egne
samlinger og studier.Hvordan sættes mærkerne
op, hvad mangler man, og hvor vil man gerne
hen med sin samling. Kan vi andre hjælpe med
viden og/eller materiale ?

KPK’s sekretariat
Farvergade 27, Opg. D., St. / 1463 København
K. / Tel. 49224320 / kpk@kpk.dk
KPK’s bibliotek
Bibliotekar Peter Kr. H. Bech, tlf 40 12 18 74
Biblioteket er åbent 17:30-18:30 inden hvert møde.

Ved hvert møde indgår en øvelse i bestemmelse
af lodret række ved takningsmaskine KI og/
eller KII.

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:

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.).

KPK, Farvergade 27, Opg. D., 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.

Dødsfald
Knud-Erik Andersen, Randers
Peter Schweizer, Tåstrup.

I øjeblikket arbejder to medlemmer af gruppen
med 5 øren, og tre medlemmer af gruppen med

NFT 2017/1

DFF
335 kr
335 kr
-
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Vandmærkepapir til de tofarvede frimærker
Af Søren Chr. Jensen

Indledningsvis skal det slås fast, at denne
artikel dækker over en mere eller mindre
akademisk diskussion om en detalje i fabrika‑
tionen af Danmark og DVIs tofarvede
frimærker 1870-1905.

mærket er forskudt, så bunden af tekst og
bogstaver ses i frimærkerne, og enkeltvandmærket er forskudt tilsvarende til modsat side.
Her i artiklen ses kun på retvendt vandmærke, men arket kunne jo ved et fejl være
vendt eller spejlvendt.

Allerede under skrivningen af min bog om
Thieles Bogtrykkeri tænkte jeg meget alvorligt
over problemet, men undlod den gang at tage
det op.

Påtrykningen kan også være forskudt ganske
lidt i højderetningen.

Det drejer sig om mulig fejl ved leveringen
af vandmærkepapiret til trykningen af de
tofarvede frimærker.

På enkelte ark er det gået helt galt, idet der
ikke er enkelvandmærke i pos. 1, 10, 91 eller
100. Disse striber og blokke er blevet gemt
af samlere, men der må også have været alle
mulige mellempositioner mellem dette og
førnævnte situation.

Vandmærkepapiret
Arkene havde en størrelse, så der var plads til
at påtrykke 2 frimærkeark á 100 mærker ved
siden af hinanden.

Det er sidstnævnte problematik med de helt
manglende vandmærker, der her skal drøftes.
Færdige ark eller tilskæring?

Vandmærkepapiret blev først leveret som
håndlavet papir fra Strandmøllens Papirfabrik
indtil 1890. I det år flyttede fabrikken til
Silkeborg og derefter leveres maskinfremstillet
papir.

Det er normalt i papir- og trykkeverdenen –
og har sikkert altid været det, at det leverede
papir har ret kant vinkelret til to sider. Så er
producenterne altid sikre på, at påtrykningen
bliver nogenlunde ens. Det er også normalt,
at papiret skæres rent efter trykningen.

Papiret var forsynet med arkvandmærker
placeret som en ramme i yderkanten af det
endelige frimærkeark, samt enkeltvandmærker (hhv. lille krone VM II og stor krone
VM III) inde i papirfladen, der skulle ramme
præcist, så der efter trykningen fremkom et
vandmærke i hvert frimærke. Det var i al fald
intentionen.

Hvis man ser på et færdigtrykt dobbeltark
forfra, var overkanten og kanten yderst til
venstre vinkelret med hinanden.
Det er ikke muligt at finde bevis for, om det
var tilfældet ved fabrikationen af de tofarvede
frimærker, at papiret blev leveret på denne
måde, men det er overvejende sandsynligt.

Frimærker uden vandmærke
Da placering af disse vandmærker ofte er
gået lidt galt i praksis, er der grund til at
diskutere problematikken for at få styr på
fremstillingen.

Trykkeprocessen
Til trykkeprocessen blev anvendt en tofarvepresse af fabrikat König & Bauer – to farver
- henholdsvis til ramme og oval – trykt i en
arbejdsgang.

Hvad er gået galt? Det mest kendte er, at
teksten ”KONG. POST FRMK.” i arkvand-

26

NFT 2017/1

Indføringen af vandmærkepapiret må have
været betragtet som vanskeligt. Det skete
med håndkraft, idet en kvinde (pålæggerske)
stod ved siden af maskinens ene ende og
isatte dobbeltark for hver trykgennemløb.

Ad 1
På et foto fra trykkeriet af trykpressen
kan man se, at der er en anslagsskinne på
indføringsfladen, der styrer papiret vandret,
så positionen vandret altid er i orden, når
griberne på valsen tager fat. Det udelukker
denne mulighed.

Et dobbeltark blev taget op fra stakken af
papir. Med den ene kant til papirvalsen
fandtes en skrå flade på pressen, som papiret
blev lagt på. Derefter blev papiret skubbet
ind under to hager/styreklemmer, og papiret
kørte på papirvalsen.

Ad 2
Det er sandsynligt, at papiret har været
tilskåret fra fabrikken med 2 vinkelstående
sider. Det har været forholdsvist nemt, da
råpapiret blev produceret i lange baner, som
nemt kunne skæres i længderetningen.

Det har været et vanskeligt arbejde, for valsen
kørte rundt hele tiden – og forholdsvist hastigt,
så der skulle arbejdes i et jævnt, hurtigt tempo.

Alternativet er, at Thiele selv har lavet denne
tilskæring i den ene side af papiret, men det
ville have været meget vanskeligt, da der
så skulle sikres, at papirarkene lå korrekt
i forhold til vandmærkerne i papiret før
skæring.

1. Ved ilægningen kunne papirarket være
forskubbet til den ene side, der gav mærkerne
uden vandmærke.
2. Den anden mulighed er, at vandmærkepapiret kunne være fejl tilskåret, så venstrekanten ikke lå i korrekt afstand til arkvandmærket.

Fig. 1 Aftegnet foto af trykpressen til brug i Koefoeds bog.
På pålægningsfladen ses tydeligt styreskinnen i højre side (lodret under lampen).
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Det er sandsynligt, at papiret er tilskåret
forkert fra fabrikken. På tegningen er vist den
rigtige placering med grønt og den forkerte
skæring med rødt.

Korrekt placering af vandmærke i
frimærket
Normal pos. 1 i arket
Placering af mærke uden vandmærke

Fig. 2 Tegning med øverste del af et papirark
En anden diskussion er, om arkene blev
tilskåret efter trykningen ud over skæringen
gennem midten af arkene. Jeg har spurgt personer fra branchen, der har udtalt, at produkter altid bliver renskåret efter trykning, og det
er sket så lang tid tilbage, som de kan huske.
Jeg ved det ikke, og det kan vel ikke konstateres?

Konklusion
Min konklusion er altså, at papiret er leveret
skåret forkert på de korte kanter fra papirfabrikken, men der findes ingen direkte beviser på
dette. Hvis der er personer, der har en anden
mening eller tilføjelse, så giv den til kende i NFT.

Noget helt andet
Vi kender alle nogle stykker af de mange
takningsfejl af de tofarvede frimærker.
Takninger midt gennem mærkerne, lave
mærker, høje mærker og andet. Hvis det gik
galt, var frimærkearkene så bare kasserede?
Det er sandsynligt, men vi ved det ikke.
Jeg har netop købt et fejltakket marginalstykke af 4 øre. Det er ikke et bevis på noget
som helst, men det illustrerer, at selv om
takningen gik fejl fra starten, var man i stand
til at rette op på det på Thieles Bogtrykkeri.
Det øverste mærke er fejltakket, da takningskammen er gået igennem mærkebilledet.
Men allerede i det efterfølgende mærke i
række to er takningen rettet op.

Fig. 3 Lodret marginal parstykke
fejltakket/korrekt takket
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Ny stempelgruppe er etableret
På stempelregistreringsgruppens vegne
Palle Of fersen, Odense

Med initiativ fra Vilhelm Schmidt er der dannet en lille gruppe af stempelinteresserede.
Baggrunden for gruppens dannelse er, at vi
er mange, som føler, at Vagn Jensens fine
katalogisering af de danske stempler trænger
til en opdatering. Gruppen havde første møde
den 15. januar 2017 i Bolbro med deltagelse
af Vilhelm Schmidt (Augustenborg), Jørgen
Pedersen (Vester Åby), Kaj Mathiesen
(Odense), Poul Eskesen (Fredericia) og Palle
Offersen (Odense).

Organisering
Arbejdsgruppen har lovet hinanden, at der
skal lægges vægt på ordet ”arbejde”. Vi
tilstræber derfor, at vi systematisk og med
rimelig hurtighed vil ajourføre registreringerne. For at holde gang i denne proces, vil
vi i første omgang holde gruppen på den
nuværende størrelse. Geografisk set har det
også den fordel, at vi alle bor i Region Syd‑
danmark. Dette vil imidlertid ikke afskære os
fra at søge viden hos specialsamlerne rundt i
hele landet.

Vilhelm har i 2016 gennem korte indlæg
i bl.a. Dansk Filatelistisk Tidsskrift og
Posthistorisk Tidsskrift samt deltagelse i
møder i KPK, hvor han var tovholder, og
Stemplesamlerforeningen fortalt om sine
tanker om etablering af arbejdsgruppe med
henblik på opdatering af stempelkatalogiseringen.

Vi har fået næsten 20 tilkendegivelser fra
andre stempelsamlere om deres interesse i
at bidrage til arbejdet. Alle interesserede vil
i takt med, at vi kan organisere det, blive
inddraget i arbejdet. Herudover håber vi, at
(alle) andre frimærke- og stempelsamlere vil
bidrage, blot de har en enkelt opdatering. De
nærmere rammer for denne organisering har
vi ikke fastsat endnu, men en netbaseret løsning for indberetninger er målet.

Rettighederne til stempelkataloget tilhører
KPK, og der er adgang hertil for klubbens
medlemmer over klubbens hjemmeside.
Siden KPK købte rettighederne for ca. 10
år siden, har der, trods enkelte spagfærdige
initiativer, ikke været nogen opdateringer.
Som vi ser det, skyldes det flere faktorer:
lav prioritering hos KPK, manglende tid til
at registrere indkomne ændringer, samt at
mange stempelsamlere ikke er medlemmer af
KPK og derfor ikke har adgang til kataloget
og ikke mindst opdateringerne. Det er gruppens mål, at udbrede kendskabet til katalogise‑
ringen, og at få sat gang i ajourføringen – der
er nok at gå i gang med.

Den tidsmæssige ramme for arbejdet er ikke
fastlagt, men det ville være naivt at tro, at vi
kan komme i mål på 2-3 år.
I første omgang vil vores indsats blive rettet
mod håndstempler særligt brotypestemplerne.
Stempler, som er tilstrækkeligt beskrevet og
katalogiseret i bogværker eller lign., vil få
laveste opmærksomhed, men gruppen vil
altid kunne henvise til relevante kataloger mv.
Vi vil også sætte fokus på de nye ”posthuse”
(postcentrene) og den nye type brotypestempler,
nemlig BRO VIII. Disse stempler er ikke
registreret i Vagn Jensens katalog over Danmarks Poststempler.

Vi håber på, at så mange samlere som muligt
kan få kendskab til registreringerne.

NFT 2017/1

29

foretage nogen form prøvning af ægthed mv.
Dette arbejde lader vi professionelle tage sig
af.

Regelsæt for indberetninger
For at sikre, at alle indberetninger er valide
og bliver registreret korrekt og ensartet, har vi
fastsat et regelsæt, som vi vil arbejde efter.

Samarbejde og synlighed
For at få flest mulige samlere til at bidrage,
ønsker vi et bredt samarbejde ikke kun i
KPK. Da vi ved, at mange opdateringer skal
komme fra hjemstavnssamlerne, ønsker vi
også et nært samarbejde med Posthistorisk
Selskab og dets medlemmer.

Der vil blive udarbejdet et registreringsskema,
som skal udfyldes ved enhver ændring. Arket
skal være simpelt at udfylde ved indberetning
til gruppen. Ved mange registreringer kan
liste til formålet udfyldes. Skema og ark skal
kunne hentes direkte fra KPK’s, Posthistorisk
Selskabs og Danfils hjemmesider. Sammen
med skema/ark indsendes scan eller fotokopi
af stemplet. Helst med kopi af hele forsendelsen eller brevstykket.

Endvidere vil vi gennem artikler og synlighed på udstillinger, byttedage mv. prøve
at komme i kontakt med så mange samlere
som muligt. Dette er både for at få bidrag til
opdateringerne, men også for at finde nye
samlere et interessant filatelistisk samleområde.

Alle indberetninger gennemgås af to
kompetente samlere, hvoraf mindst den ene
er medlem af gruppen. I tvivlstilfælde vil vi
bede om det originale stempel til vurdering.
Efter vurdering og godkendelse vil stemplet
kunne indgå i en opdatering i kataloget. Opdatering af kataloget foretages af KPK eller
den/de, der indgås aftale med herom.

I første omgang har vi meget at gå i gang
med, idet vi har langt over 2000 – måske
3000 – opdateringer hos os selv. Som eksempel
på noget af det materiale, vi har til opdatering,
er her en smagsprøve.

Evt. provokerede stempler vil blive medtaget
i kataloget, men med påtegning herom.
Herved sikres størst mulig information til
samlerne.

Eksempler på ”nye” stempler
Blandt de mange ikke katalogiserede stempeltyper kan nævnes bro Ic og postsparestempler.

Vi arbejder på at fastlægge lidt mere detaljerede
retningslinjer, men de her nævnte er de overordnede rammer om vores registrerings‑
arbejde.

Bro Ic kendes fra mange byer, men stempler
fra Mørkøv og Tranbjerg er ikke registrerede i
Vagn Jensens katalog.

Gruppen har endvidere besluttet, at vi IKKE
udtaler os om et stempels sjældenhed eller
prisfastsættelse. Ligeledes ønsker vi ikke at

KPK-Auktioner
1. marts & 9. april 2017
v/Svend Åge Marcher
Stedet hvor medlemmer får en god og fair handel.
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Figur 1. Brev annulleret Mørkøv bro Ic fra den 7/12 1929.

Figur 2. Brev annulleret Tranbjerg bro Ic fra d. 29/6 1932.
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De såkaldte postsparestempler blev anvendt til annullering af sparemærker, som
kunne købes via posthusene i 1970’ og
1980’erne med henblik opsparing til ferien.
Sparemærkerne blev indsat i særligt hæfte
til formålet, og når opsparingen skulle
hæves, blev mærkerne annulleret på posthuset. Annulleringen foregik med nævnte
postsparestempel.
Imidlertid blev stemplet også (fejlagtigt)
anvendt postalt. Men det giver blot et ekstra
samleområde. Stemplet findes som type IId
og IIh samt Vd og Vh, og de kendes fra en
række byer.
Illustrationer af Poul Eskesen og
Kaj Mathiesen.
Interesseret?
Hvis du er interesseret i at hjælpe med
registreringsarbejdet, eller du har stempler
til opdatering af katalogiseringen, bedes du
kontakte Vilhelm Schmidt mail:
stempelgruppen@gmail.com eller
tlf. 22 95 68 81

Figur 3. Odder IId postsparestempel fra 16/6 1986
på parstykke med vibe og sanglærke.

Besøg KPK’s bibliotek
Her kan du finde den litteratur
du går og leder efter!
Figur 4. Klip med postsparestempel Åbybro bro
IId fra 18/5 1987.
Åbybro findes også som IIh.

Biblioteket er åbent 17:30-18:30
inden hvert onsdagsmøde.
Farvergade 27, Opg. D., St.
1463 København K
Kontakt evt. Bibliotekar
Peter Kr. H. Bech,
tlf. 40 12 18 74
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KPK 129 blev en hyggelig og vellykket
udstilling
Af Niels Kristian Hansen
I weekenden 26. – 27. november 2016 blev
vores klubudstilling KPK 129 afholdt med
stor succes.

tiden, især da hele 9 af eksponaterne fik guld.
Torben Hilberg og Jørgen Kluge fik hver en
ærespræmie doneret af KPK.

Udstillingen var ikke så stor med under 60
rammesider, så der var plads til at have alle
aktiviteter i Vartov’s store sal med cafe og
handler samt borde, hvor man kunne sidde.
Det blev en på alle måde hyggelig og vellykket udstilling.

Tillykke til alle deltagere!

Udstillingen havde 17 eksponater til bedømmelse, hvoraf det for ca. 2/3 var første gang
de blev udstillet. Dette lover godt for frem-

Fotos: Peter Bech

Jeg kan desværre ikke sige på gensyn i år, da
årets klubudstilling er aflyst pga. den meget
fyldte udstillingskalender i 2017. Så på gensyn i 2018 til KPK 131 – vi ses!

Der blev talt og hygget
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KPK 129 - Klubudstilling
Rammenr. Titel på exponat
001-004
005-009
010-012
045-047
028-032
037-039
043-043
044-044
048-048
019-021
040-042
051-052
036-036
033-035
022-027
049-050
013-018

Udstiller

Traditionel
Rusland-Romanov dynastiets 300 års jubilæumsudgave 1913
Finland 1882/85/89 issues with mail items and postmarks of that time
Det bliver moderne tider .... Belgien til 1924
Danish West lndies 1856-1917
Russian special collection 1908/09-1918 issue
27 øres provisoriet 1918
Posthistorie
Reduceret porto fra Tyskland til Danmark 1865-1879
Mail from The Danish West lndies to Denmark 1842-65
Sweden-Denmark. Mail in the Oresund region 1848-1869
The Gotheburg Parcel Experiment 1970-1976
De ovale og cirkulære OMB. stempler kun anvendt i det Storkøbenhavnske
postområde ved de større posthuse ca. 1875-1946
Vangedes Posthistorie
Tema
Det Hollandske Kongehus' historie 1849-1979
Tyske politikere og tysk politik 1848-1969
Åben Klasse
The Birth of a Nation
Pengelotteriets indførelse og udvikling i Dansk Vestindien
Postkort
Edvard Monsrud en fotograf i Aarhus

Resultatliste
Point

Medalje

Erik Hansen
Erik Hansen
Morten Lintrup
Klaus Bonde Larsen
Jørgen Jensen
Niels Kristian Hansen

74
84
70
76
88
70

Vermeil
Guld
Vermeil
Stor vermeil
Guld
Vermeil

Jørgen Kluge
Tony Gade
Peter Wittsten
Jonas Hållström
Jørgen Brandt

86
82
90
84
65

Guld
Guld
Guld
Guld
Stor sølv

Erland Hansen

66

Stor sølv

Niels Carl F Rasmussen
Carl Frederik Rasmussen

57
66

Sølvbronze
Stor SøIV

John Guldborg Hansen
Jan Læby

83
82

Guld
Guld

Torben Hilberg

82

Guld

Redaktøren får kritik og gode råd af juryen
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Ærespræmi

Ærespræmi

Kasserne bliver gået grundigt igennem hos JF-Stamps

Tur til Odense
Tirsdag den 8. november 2016 blev der
forsøgt et nyt initiativ i vores klub. Der var
arrangeret tur til Odense Frimærkeklub. En
mindre delegation fra KPK deltog i turen til
Odense. Det blev en interessant og udbytterig
tur for de deltagende. Lad os håbe at det kan
lade sig gøre at gentage arrangementet.

KPK modtager den flotte boggave

Et udsnit af KPK’s delegation

De tilstedeværende lytter til aftenens indlæg

NFT 2017/1

35

Island 3 Aur ”guldgul”
Af Lasse Nielsen
Den islandske 3 aur af ovaltypen i farven
”guldgul” har i mange år været kendt og
været registreret i Facit Specialkatalog og
senere også i AFA Specialkatalog. Men der
synes at være stor usikkerhed med hensyn til,
hvilket tryk der er tale om, idet disse mærker
skiftevis har været angivet som værende fra
tryk 2 eller fra tryk 3 eller som værende en
del af et af disse tryk.

Takning:
Her er der til gengæld væsentlig hjælp at
finde. I hele perioden for de fintakkede tryk
af 3 aur 1882-1895 takkedes frimærkerne
med maskine KII, og fra og med marts 1889
også med maskine KIII. (Maskine KI kunne
teoretisk være anvendt før marts 1889, men
er aldrig konstateret anvendt til islandske
mærker med aur værdier). Ser man på
afleveringsdatoerne for de enkelte tryk, betyder dette, at tryk 1-3 kun er takket med KII,
mens tryk 4-5 findes takket med både KII og
KIII. Dette stemmer godt overens med, hvad
man kan iagttage på mærkerne.

Der er ikke noget mærkeligt i denne usikkerhed. Bestemmelse af tryk er for danske
mærkers vedkommende primært baseret på
en gennemgang af et stort antal daterede
breve, men en sådan gennemgang er næsten
umulig for de islandske ovalmærker, hvor
breve er særdeles sjældne, et brev med en 3
aur (AFA nr. 12) er således noteret til 5.500
kr. i det nyeste AFA Specialkatalog.

Men der sker også undervejs noget med
KII takningen. KII blev taget i anvendelse
i 1875 og gradvist slides nålene i takningmaskinen. I starten er takningshullerne ret
store, hvilket medfører ret spidse takker, men
efterhånden medfører slid, at hullerne bliver
mindre, hvilket giver bredere takningsspidser, og samtidigt medfører det, at hullerne
flytter sig lidt i forhold til hinanden. (På en
vandret side medfører dette, at takkernes
bredde varierer, og at hullerne hopper lidt
op og ned. Tilsvarende for en lodret side).
Takningen på KII var fra starten i 1875 ret
uregelmæssig, men da man kommer frem til
1884 bliver takningen på grund af slidte nåle
endnu mere uregelmæssig at se på. Dette blev
man på trykkeriet opmærksom på, hvorfor
man udskiftede nålene, og KII får igen større
takningshuller med mere spidse takker.
Idet tre tryk af danske mærker optræder
med KII takning fra både før og efter denne
udskiftning af nåle, kan det på grundlag af
afleveringsdatoer for disse tre tryk fastslås,
at udskiftningen fandt sted i november 1884.
Dette findes nærmere beskrevet i en artikel
i NFT nr. 1/1979, (bemærk specielt fig. 12 i
artiklen).

Jeg ved i øvrigt ikke, hvorfra betegnelsen
”guldgul” stammer, men sådanne navne er
altid med til at øge interessen og efterspørgslen
af et mærke.
De islandske ovalmærker blev trykt hos
Thieles Bogtrykkeri ind imellem trykning af
danske og dansk vestindiske mærker, og en
anden og meget sikker måde at fastlægge de
islandske tryk på er derfor, at sammenholde
vandmærker, takning og papirtyper med
samtidige danske mærker, men det kræver
naturligvis et godt kendskab til både islandske
og danske mærker fra perioden.
Vandmærker:
I perioden 1882-1895 udsendtes i alt fem
fintakkede tryk af 3 aur ovaltype. I denne
periode var vandmærkerne regelmæssige og
meget ensartede. Så her er der ikke nogen
hjælp at hente.
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De guldgule er altid takket med KII og
har altid den typiske meget uregelmæssige
takning fra perioden før takningsnålene udskiftes i november 1884. Idet tryk 2 udsendtes
i januar 1884, mens tryk 3 først kom i 1886,
kan de ”guldgule” dermed kun være fra tryk 2.

Beskrivelse af de enkelte tryk
Tryk 1: Oplag 512 ark. Fintakket.
Afleveret 1/7 1882.

Papir:
De guldgule er trykt på middeltykt og helt
hvidt papir, hvilket harmonerer godt med
samtidige danske mærker (kartonserien). De
øvrige tryk, tryk 1 og 3-5 af 3 aur, er trykt
på mere eller mindre tonet papir i nuancer,
som også harmonerer med samtidige danske
mærker.

Tryk 3: Oplag 2.000 ark. Fintakket.
Afleveret 9/1 1886.

Det væsentligste her er dog de guldgules
uregelmæssige takning, som entydigt placerer
de guldgule som værende fra tryk 2. (Der er
i øvrigt intet, som tyder på, at tryk 2 også skulle
forekommer i en anden nuance, og at de guldgule således kun skulle være en del af tryk 2).

Tryk 6: Oplag 3.000 ark. Grovtakket (12¾).
Afleveret 19/10 1897.

Tryk 2: Oplag 500 ark. Fintakket.
Afleveret 7/1 1884.

Tryk 4: Oplag 1.600 ark. Fintakket.
Afleveret 29/5 1891.
Tryk 5: Oplag 1.000 ark. Fintakket.
Afleveret 26/7 1895.

Tryk 7: Oplag 3.000 ark. Grovtakket (12¾).
Afleveret 18/5 1901.

Fig. 1. Et smukt eksemplar af den ”guldgule”.
Tryk 2 med små takningshuller.

Mødeprogram - se midteropslaget !
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Fig. 2. Tryk 1. Set fra forside og fra bagside. Gennemskinneligt papir.

Tryk 3: Farven er mat og lidt brunlig gul,
mørkere end trykkene 2 og 4-5. Tonet papir.
Takning KII, men med lidt større takninghuller og lidt mere regelmæssig takning end i
de foregående tryk.

Nedenfor følger en beskrivelse af de enkelte
tryk. Vær opmærksom på, at tryk 6 (takket
12¾ og med lille 3-tal) har næsten samme
guldgule farve som tryk 2, og at tryk 7 (med
stort 3-tal) har en farvenuance, som ligner
tryk 1.

Tryk 4: Farven er lys mat gul. Tonet gulligt
papir. Ringe kontrast mellem mærkebilledets
farve og det gullige papir, hvilket giver mærkerne et lidt kedeligt udseende, og nogle gange
er mærkebilledet næsten forsvundet på grund
af ringe kontrast. Takning KII og KIII.

Tryk 1: Farven er lys mat okkergul. Farven
er markant forskellig fra de efterfølgende fintakkede tryk. Tonet og ret tyndt papir. Papiret
er gennemskinneligt, hvorfor mærkebilledet
oftest ses tydeligt fra bagsiden. Ses ofte
ubrugt. Takning KII.

Tryk 5: Farven er gul, en smule olivenagtig.
God kontrast mellem mærkebillede og papir.
Let tonet papir. Takning KII og KIII. Her
optræder de kendte KII takningsfejl, hvor der
på de vandrette sider mangler et takningshul.
Disse takningsfejl optræder også på 6 aur
tryk 5 og 10 aur tryk 7 samt på visse danske
mærker, (4 og 8 øre tofarvet samt 10 og 20
øre våbentype). Men mens disse takningsfejl
er ret sjældne på danske mærker, så er de
særdeles almindelige på de nævnte islandske
mærker.

Tryk 2: Farven er den guldgule, klar gul med
en smule rødlig tone. Helt hvidt mellemtykt
papir. Det smukkeste af trykkene. Takning
KII med ret små og uregelmæssigt placerede
takningshuller.

Tryk 6: Mærkerne er nu grovtakkede (12¾),
men med samme lille 3-tal i midten som i
de foregående fintakkede tryk. Farven er
guldgul som i tryk 2 (måske en anelse mindre
rødlig). Idet tryk 6 ikke kan forveksles med
andre tryk, er det en god farvereference, hvis
man er i tvivl om tryk 2’s farve.
Fig. 3. Tryk 3. Brunlig gul.
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Fig. 4. Tryk 4. Højre mærke er med meget dårlig kontrast mellem
mærkebillede og det gullige papir.

Fig. 6. Tryk 6. Takket 12¾ med
lille 3-tal.

Fig. 5. Tryk 5. Med KII-takningsfejl,
(mærket er fra 5. lodrette række).

Tryk 7: Mærkerne er igen grovtakkede (12¾),
men nu med nyfremstillede klicheer med et
stort 3-tal i midten. Omtrent samme okkergule farve som tryk 1, dog en mere klar farve
og hvidt papir, men kan bruges som farvere‑
ference, hvis man er i tvivl om tryk 1’s farve.

Fig. 7. Tryk 7. Takket 12¾ med
stort 3-tal.
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Klichéfejl
Henry Regeling har i bogen: Stamps of Iceland 1872-1904, beskrevet mange klichefejl
på de islandske ovalmærker, herunder også
på 3 aur. Til dette arbejde havde han adgang
til helark af alle tryk af 3 aur, på nær tryk 5.

Litteratur
Lasse Nielsen: Takningen på Danmarks,
Dansk Vestindiens og Islands frimærker fra
1870 til 1895. NFT nr. 1/1979.
Lasse Nielsen: Oversigt over de ældste
frimærkeudgaver fra Danmark, Dansk
Vestindien og Island. Kephila 1986.

Idet alle tryk med lille 3-tal i midten (tryk
1-6) er trykt i fire omgange med en 25-blok,
findes en given klichéfejl fire gange i arket.
For mærker takket med KII, vil man dog
ofte via takningsnøglen, (som blandt andet
kan ses i den tidligere nævnte artikel i NFT),
ofte kunne bestemme den lodrette række og
dermed begrænse mulige placeringer til to, se
eksemplet på fig. 8.

Henry Regeling: Stamps of Iceland. (eget
forlag) 2001.
Alle klichefejl på 3 aur kan endvidere ses
i programmet Tofdata, som kan hentes på
www.tofarvet.dk.

Fig. 8. Tryk 2 med Regelings klichéfejl C.1.9
(farveudfyldning i nedre højre hjørne), som i tryk 2
findes på positionerne 32, 37, 82 og 87. Takningen
er her tydeligt KII’s 2. lodrette række, og mærket
er således fra pos. 32 eller 82.

Besøg
Den tofarvede studiegruppe
Se mødeprogram på side 25 eller kpk.dk
Gruppen mødes klokken 18.30 i KPK’s studielokale.
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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Forandringens tider hos PostNord
Af Niels Kristian Hansen

De seneste ting, der er sket, er beslutningen
om fremover at trykke danske og svenske
frimærker på papir med klister, der ikke kan
vaskes af samt at flytte frimærkeproduktionen fra PostNord i Kista til Cartor i Frankrig.

2017 bliver således overgangen fra, at PostNord selv producerer sine frimærker i Kista
til, at de får frimærkerne produceret af et
privat firma Cartor. Som en dokumentation
af denne proces er der taget en række fotografier af produktionen af de sidste danske
frimærker, der er produceret i Kista nemlig
de 5 frimærker, som udkommer den 30.
marts 2017 i anledning af Århus Europæisk
Kulturhovedstad.

Disse forandringer skaber en naturlig bekymring hos frimærkesamlingerne men er
samtidigt et spændende kapitel i danske og
svensk frimærkeproduktion.

Endvidere kan der i de 2 skemaer ses, hvilke
danske og svenske frimærker, som produceres
i henholdsvis Kista og hos Cartor. Det kan
endvidere ses hvilket papir mm., som bruges.

Det er nok ikke undgået nogens opmærksomhed at PostNord de sidste par år har været
igennem en række forandringer som også
berører frimærkeproduktionen.
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Udgivelse
02-01-2017
02-01-2017
30-03-2017
30-03-2017
15-05-2017
15-06-2017
15-06-2017
27-10-2017
28-09-2017

Titel/motiv
Skaldyr
Frederiksborg Slot
Aarhus 2017
Offentligt senere
Offentligt senere
Sommerhuse
Veteranbiler
Veteranbiler - Nordia
Vinterblomster

Trykkeri Værdi
PostNord
8,00
PostNord
25,00
PostNord
25,00
PostNord
8,00
Cartor
50,00
Cartor
8,00
Cartor
25,00
Cartor
25,00
Cartor
8,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Produkt
Sheet of 10
Minisheet
Sheet of 10
Sheet of 10
Minisheet
Sheet of 10
Minisheet
Minisheet
Sheet of 10

Papir
SA logo
G
SA logo
SA logo
G
?
G
G
?

SA logo = Selvklæbende med logo på bagpapir og med fugtadskillelseslag
SA coil = Selvklæbende uden logo på bagpapir og med fugtadskillelseslag
G = Gummieret

Udgivelse
12-01-2017
12-01-2017
12-01-2017
16-03-2017
16-03-2017
16-03-2017
01-06-2017
01-06-2017
01-06-2017
01-06-2017
01-06-2017
24-08-2017
24-08-2017
24-08-2017
24-08-2017
16-11-2017
16-11-2017
16-11-2017
16-11-2017

Titel/motiv
Retro
Retro
Retro
Wanås slott
Fjärilar
Fjärilar
Drottning Silvia 2017
P A Fogelström 100 år
P A Fogelström 100 år
#mittfrimärke
#mittfrimärke
Lars Lerin
Medicinalväxter
Äpplen
Äpplen
Jul – Änglar
Jul – Änglar
Vinterblommor
Digitala innovationer

Trykkeri Værdi
PostNord
6,50
PostNord
19,50
PostNord
19,50
Cartor
6,50
Cartor
6,50
PostNord
6,50
PostNord
19,50
PostNord
19,50
PostNord
19,50
Cartor
6,50
PostNord
6,50
Cartor
6,50
Cartor
19,50
Cartor
19,50
Cartor
5,00
Cartor
6,00
Cartor
6,50
Cartor
6,50
Cartor
100,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Produkt
Sheet of 10/NVI
Coil of 100
Souvenirsheet of 6
Minisheet/NVI
Sheet of 10/NVI
Coil of 100/NVI
Coil of 100
Sheet of 5
Souvenirsheet of 6
Sheet of 10/NVI
Coil of 100/NVI
Sheet of 10/NVI
Minisheet
Sheet of 5
Coil of 100
Sheet of 10/NVI
Coil of 100/NVI
Sheet of 10/NVI
Coil of 50

Papir
SA - logo
SA - coil
G
G
SA - logo
SA - coil
SA - coil
SA - logo
G
SA
SA - coil
?
G
?
?
?
?
?
?

SA logo = Selvklæbende med logo på bagpapir og med fugtadskillelseslag
SA coil = Selvklæbende uden logo på bagpapir og med fugtadskillelseslag
G = Gummieret
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Billeder af trykprocessen af de sidste danske frimærker produceret i Kista, samt eksempel på de sidste
svenske frimærker produceret i Kista
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KPK 129 års fødselsdag
Af Niels Kristian Hansen
KPK’s fødselsdagsfest var som altid et
velbesøgt og vellykket arrangement.
Vores formand Lars-Peter Svendsen
indledte aftenen og uddelte nåle til
jubilarerne, bortset fra hans egen som
blev overrakt af Jørgen Jørgensen.
Der skal lyde et stort tillykke til alle
jubilarerne årgang 2016!
Efter fejringen af jubilarerne gik for‑
samlingen over til en anden fast tradition; nemlig den røget laks som Heino
og frue som sædvanligt stod for. Dette
var som altid et meget populært indslag.
Fotos: Peter Bech
Formand Lars-Peter Svendsen byder velkommen

De fremmødte jubilarer årgang 2016
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Anmeldelse af Facit – Norden 2017 og
Facit – Special Classic 2017
Af Niels Kristian Hansen
Det er en 70 årig god og gammel bekendt
som er udkommet med Facit – Norden 2017.
Kataloget er som altid en fornøjelse at benytte,
herunder at alle frimærker er afbildet i farver.

ninger, som man ellers skal lede efter mange
steder. Som samler af Danmark er det f.eks.
positivt at finde en oversigt over sjældenhedsgrader for breve sendt til og fra udlandet i
perioden 1851 – 1905.

Der er tale om et gennemarbejdet basiskatalog
over Norden og kan på det kraftigste anbefales
til den generelle Norden samler.

Der er flere spændende og vigtige artikler i
kataloget omhandlende diverse emner inden
for Norden med områder. Flere har været
bragt tidligere men er nu blevet opdateret.
Der er også flere helt nye artikler, som denne
gang omhandler Sverige og Island. Fra
Sverige er der tale om en artikel omhandlende
”Leverance 11 af 4 Skilling Banco” af Mats
Ingers og fra Island artikler om henholdsvis
islandske skillingsbreve i privat eje og 3 þrir
overtrykket 1897 af Claes Arnrup.

På nogle områder er det nok for forsimplet.
Et eksempel er behandlingen af de danske
klassiske kvadratiske skillingsmærker, hvor
man ikke uddyber de enkelte tryk af. 2 og 4
RBS. Der burde som minimum skelnes mellem Ferslew og Thiele trykkene.
I kataloget er der ikke gjort meget ud af varianter udover enkelte nyere efter 1951.

Facit – Special Classic 2017 kan på det kraftigste
anbefales til enhver specialiseret samler af
Norden, og for en specialsamler af Sverige er
kataloget uundværligt.

Hvis man skal have et specialiseret katalog,
er det Facit – Special Classic 2017, som man
skal anskaffe sig. Som titlen antyder dækker
kataloget kun perioden op til 1951.

En af de rigtig gode ting ved de 2 kataloger er
deres indledninger og herunder især gennemgangen af kvalitetsnormer.

Man har her et imponerende koncentreret
men specialiseret katalog med en række oplys-
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2
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Special Classic 2017

Norden 2017

up to 1951
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KPK-Sommermøde på
Dyrehavsbakken
Vi mødes i år på Restaurant Bondestuen Søndag den 11. juni 2017.
Transport muligheder:
S-Tog linie C til Klampenborg og buslinierne 1A, 185 og 388
Mødet starter kl. 12.00:
Hvor vi hilser på hinanden over en velkomstdrik, øl/vand/vin på KPK’s regning.
Kl. 12.30
Er der frokost, incl. kaffe
Pris pr. kuvert kr. 255,00.
Beløbet dækker buffet, 1 øl/vand eller vin samt kaffe.
Yderligere drikkevarer er for egen regning.
Program
Filatelistisk indslag.
Vi glæder os til et hyggeligt møde, husk at tage damerne med.
Bindende tilmelding senest den 6. juni 2016 til Rodian Sahlgren.
Telefon: 43 73 12 09. Mail: rodian@ishoejby.dk
Betaling til KPK’s konto i Danske Bank, reg.nr. 3001 kontonr. 4001164201.
Husk at anføre navn.
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International Auktion
24.-25. marts

Højdepunkter:
Mange klassiske kvalitets objekter fra Danmark
Gummesson Grand Prix d’Honneur Samling af Finland, del 2
Indriði Pálsson Stor Guld Medalje Samling af klassisk Island, del 3
Sverige; enestående objekter og sjældenheder - ekstraordinært udvalg
Internationale sjældenheder herunder mange små og store samlinger
Besøg www.postiljonen.com for mere information om kataloger og eftersyn.
Eftersyn af udvalgte danske lots inkl. områder i KPK´s lokale i VARTOV,
Farvergade 27, København K. den 15. marts, 16.30-19.00.
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