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Redaktørens klumme
Af Niels Kristian Hansen

Efterårssæsonen byder på mange spændende
aktiviteter både i KPK og i den filatelistiske
verden. Den 27. september besøger vi Malmö
Filatelistförening – se annoncen nedenfor.
Jeg kan kun opfordre jer alle til at deltage
i denne tur. Det plejer at være en sjov og
interessant tur.

Et spændende efterår
Efterårssæsonen i KPK er allerede gået i
gang med åbningsreceptionen i vores nye
lokaler i Vartov den 16. august. Der var et
fint fremmøde ved arrangementet i vores nye
lokaler.

I dagene 27. - 29. oktober afholdes Nordia
2017 i Vejle. Alt tyder på at det bliver en
meget flot og spændende frimærkeudstilling.
KPK er også tilstede på udstillingen, da vi
er værter for en reception fredag den 27.
september kl. 17:00.

Denne sommer har været en god frimærkesommer på flere måder. Der har været en
række aktiviteter herunder den internationale
frimærkeudstilling Finlandia 2017 i Tampere,
Finland og Oldenburg 2017 i Oldenburg, Tyskland. KPK var begge steder flot repræsenteret ved vores medlemmer, der deltog som
udstillere, dommere og besøgende.

Kig vores mødeprogram igennem, der er
mange forskellige aktiviteter, hvor sæsonen
afsluttes med vores traditionsrige julebanko
den 6. december. Inden da fejrer vi KPK’s
fødselsdag den 22. november, hvor vi fejrer
årets jubilarer. Jeg håber, at vi ses!

Vejret denne sommer har været rigtigt
frimærkevejr, så mon ikke mange af jer
læsere har arbejdet videre med jeres samlinger i løbet af sommeren? Der er måske
endda blevet tid til at skrive en artikel til
NFT. Det håber jeg.

Jeg ønsker jer alle en rigtig god filatelistisk
efterårssæson!

KPK besøger vor venskabsklub i Malmø den 27 september
Traditionen tro besøger vi igen Malmö Filatelistförening. Mødet starter i
Malmø kl. 18.00. Der bliver et varieret program, og vi er inviteret til fælles‑
spisning. Forhåndstilmelding er derfor nødvendig og kan ske per mail til
pw@wittkon.dk, eller som tilmelding ved en KPK klubaften.
Vi planlægger at rejse fra Hovedbanegården 16.47 og rejsen er på egen regning.
Vær opmærksom på, at Rejsekort i dag kan bruges ved rejse til Malmø C!
Vi håber, at se mange KPK medlemmer i Malmö!
Peter Wittsten
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Motorveje i 16 øre tofarvet tryk 10

Af Lasse Nielsen
På hjemmesiden for den tofarvede studiegruppe har Leif Vernersen, Svend Aage Jensen og
Thomas Løjmann for 1½ år siden beskrevet
nogle opgraverede ovalklicheer, som dukker
op i 4 øre tryk 30, 8 øre tryk 34 og 12 øre
tryk 11, og disse blev døbt ”motorveje”, (et
glimrende navn til fænomenet). Efterfølgende
er det påvist, at der også dukker motorveje op
i 16 øre tryk 10 og i 8 øre tryk 3.

Motorvejene på 16 øre fortsætter frem til tryk
17, som er det sidste tryk i første ovalserie.
De fleste motorveje er rimeligt markante i
trykkene 10 og 11, men efter tryk 11 er de,
formentligt på grund af slid på ovalerne,
ikke særligt tydelige. De kan dog ofte let
genfindes, da de fleste ovaler med motorveje
også har andre ovalfejl.
Motorvejene på såvel 16 øre, som på de øvrige
værdier, er udført ved opgravering i hånden
på de enkelte ovalklicheer, og de er derfor
forskellige både med hensyn til bredden af det
”hvide” bånd og med hensyn til hvor langt
et stykke, der er opgraveret. I betragtning af,
at de er udført i hånden, er de forbavsende
pænt udført, dog kan der nogle gange ses små
spring, hvor de starter og/eller stopper.

Nedenfor skal forekomsten af motorveje på
16 ørenes ovaler beskrives nærmere.
På fig. 1 vises et parstykke af 16 øre tryk 10,
hvor venstre mærke har en markant ”motorvej” i form af en opgravering forneden mellem
ovalbånd og ovallinie. Til sammenligning, så
er mærket til højre uden opgravering. (Venstre
mærke har desuden en hvid streg i bogstaverne
RIM. Lignende hvide streger ses på flere andre
motorveje og må antages at være opstået i
forbindelse med opgraveringerne).

I trykkene 8 øre tryk 3 og 8 øre tryk 34, og
som det fremgår af nedenstående, også 16
øre tryk 10, har opgraveringer fundet sted

Fig. 1. 16 øre tryk 10 position 51-52, venstre mærke med typisk
motorvej, højre mærke uden. (Udsnit fra museets 90-blok).
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Postmuseet har et ark af 16 øre tryk 10, hvori
nedre række dog mangler, det er således en
”90-blok”. Denne blok er indeholder kun
de motorveje, som fandtes ved starten af
trykningen, og må således være trykt på et
tidligt tidspunkt. Men en del positioner, som
ikke har motorveje på 90-blokken, finder
man på løse mærker med tydelige motorveje,
hvilket viser, at det er opgraveringer, som
har fundet sted efter trykning af 90-blokken.
Løse mærker med de pågældende positioner
finder man således både uden og med opgraveringer.

midtvejs i trykkene. Diverse ovalfejl, som
fandtes på klicheerne inden opgraveringerne,
forbliver på deres plads, hvilket viser, at opgraveringerne har fundet sted, uden at tryk‑
pladen med ovalklicheerne har været adskilt.
Antageligt har opgraveringerne fundet sted
mens trykpladen lå på trykpressen.
Efter at have foretaget en grundig gennemgang af mærker fra 16 øre tryk 10, har jeg
kunnet påvise, at motorvejene i dette tryk
endda dukker op to omgange, nogle ovaler
blev opgraveret før trykningen startede, og
nogle ovaler blev opgraveret midt under
trykningen.

Fig. 2. 16 øre tryk 10 position 35-36, uden motorveje. (Position 35
har en ret stor ovalfejl OF.12, med en hvid streg i venstre side af
ovalbåndet og en stor hvid plet til højre for det store 16-tal. Position
36 har brud på ovallinien i højre side, samt over AR i
DANMARK. Udsnit fra museets 90-blok).

Fig. 3. 16 øre tryk 10 position 35-36, med motorveje.
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Som eksempel vises på fig. 2 et parstykke af
tryk 10 pos. 35-36 med normale ikke-opgraverede
ovaler, og på fig. 3 vises et parstykke med
samme positioner og med markante opgraveringer forneden.

Skemaet er næppe helt endeligt, men dog
nok tæt ved at være det. Kikker man nærmere
på skemaet, ses det umiddelbart, at det især
er randmærker, det er gået ud over. At det
især er randmærker, som der sker noget med,
er noget som kan iagttages mange andre
steder i den tofarvede udgave, (især på rammeklicheer), og det har forbindelse med, at
klicheer placeret yderligt i trykpladen har en
tendens til at blive mere slidte.

På skemaet fig. 4 vises placeringer af de
motorveje, som jeg hidtil har registreret i
tryk 10. Stort M for motorveje, som findes
i hele trykket, og som således se på museets
90-blok, og lille m for motorveje, som først
dukker op midt i trykket, og som ikke findes
på museets 90-blok. (Enkelte steder i parentes, hvilket markerer, at der er tale om meget
små, og derfor lidt usikre, opgraveringer. For
position 58 og 68 er angivet et ”?”, da disse
normalt har mangelfuldt tryk under POST og
derfor er usikre).

Men derudover ser man en ret besynderlig
ting, idet ovalerne i niblokken midt i arket,
position 34-36/44-46/54-56, ender med
alle at være opgraverede, men det sker ikke
samtidigt! Tre positioner 34, 44 og 46 blev
opgraveret fra starten af, (og kun disse tre
opgraveringer ses således i museets 90-blok),
mens de øvrige seks positioner blev opgraveret

Fig. 4. Skema med forekomsten af motorveje i 16 øre tryk 10.
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midt i trykket. Ingen tilstødende ovalklicheer
til denne niblok er registreret som opgraverede.
Jeg har ingen fornuftig forklaring på dette
forløb, disse ni klicheer har ikke haft større
behov for opgravering end mange andre
klicheer, som ikke opgraveres.

Disse mærker burde derfor have været færdigstuderet på alle leder og kanter, men som det
fremgår, så kan den tofarvede udgave stadig
overraske med noget nyt. Motorvejene i 16
ørens ovaler har således kun været kendte i godt
et år, hvortil der nu er tilkommet det ret specielle,
at man har opgraveret ovaler både forud for tryk
10 og midt i tryk 10, hvorfor et antal positioner i
tryk 10 forekommer i to versioner.

De tofarvede 16 øres har særdeles mange
markante ovalfejl, og har derfor været et
populært samleområde, siden filatelister for
hen ved 100 år siden begyndte at studere den
tofarvede udgave, især siden Børge Schäffer
i 1958 udgav et hæfte med en beskrivelse
af over 100 forskellige ovalfejl på 16 ørene,
med angivelse af deres positioner i arket i
trykkene 1-17. Talrige filatelister har siden
arbejdet dermed, og der er i tidens løb udført
mængder af mere eller mere komplette
rekonstruktioner af helark.

Litteratur:
Børge Schäffer: Danmark 1875 Ovalklicheer
16 Øre. Aarhus Frimærkehandel 1958.
Diverse indlæg på www.tofarvet.dk.

Skattekiste bliver åbnet på ENIGMA
ENIGMA, Museum for post, tele og kommunikation på Østerbro i København, har i
flere år haft nogle skattekister, der aldrig har
været åbnet. Skattekisterne indeholder gamle
breve helt tilbage fra midten af 1800-tallet
fra forskellige arkiver, og det forlyder, at der
både er breve fra offentlige myndigheder og
private brevskrivere. Brevene har aldrig været
sorteret, så måske gemmer skattekisterne på
et guldfund?

arkiver landet over. Dette gøres bl.a. ved at
lokalarkiverne åbner dørene for alle, helt i
tråd med arrangementet på ENIGMA, hvor
du tilmed har mulighed for at spise et måltid
fra spisestedet Kantina eller sågar sende et
brev fra posthuset i ENIGMA.
ENIGMA bor i det tidligere Østerbro Posthus på Øster Alle 1, 2100 København Ø. Læs
mere på www.enigma.dk eller på www.dphs.
dk.

Skattekisterne åbnes i fuld offentlighed i
ENIGMA’s åbningstid lørdag 11. november
fra kl. 10 til 16. ENIGMA har besluttet, at
skattekisterne skal åbnes i samarbejde med
Dansk Posthistorisk Selskab, så sorteringsarbejdet er i kyndige hænder. Undervejs i skattejagten
vil medlemmer af Dansk Posthistorisk Selskab
fortælle, hvad de leder efter, vise de gode fund
frem, og fortælle de besøgende om breve, stemp‑
ler og posthistorie.

Besøg KPK’s bibliotek
Her kan du finde den litteratur
du går og leder efter!
Biblioteket er åbent 17:30-18:30
inden hvert onsdagsmøde.
Farvergade 27, Opg. B, St.
1463 København K
Kontakt evt. Bibliotekar
Peter Kr. H. Bech,

Arrangementet i ENIGMA gennemføres
som led i Arkivernes Dag. Det er en årlig
landsdækkende begivenhed for at synliggøre
det store arbejde, der bliver udført i de enkelte

NFT 2017/3
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“Århundredets Filatelist”
G. A. Hagemann
Af Leif Ørndorf

G. A. Hagemanns barnebarn, Gustav von
Levachoff Hagemann: ”Bjersjöholm var ikke
beskyttet i henhold til det danske overformynderis
bestemmelse; det vil sige efter Gustav Adolph
Hagemanns ønske, og var dermed “fri kapital”.
Uvenskabet mellem Gunnar Aage Hagemanns
børn og Margits kærlighed til penge var hovedårsagen til, at godset blev solgt.
Hagemann græd da han underskrev salgsdokumenterne”.
10. Bjersjöholm 3. del
Hagemann tog aktivt del i det kommunale
liv; men kunne ikke indvælges i de kommunale nævn og styrelser m.m., da han ikke
var svensk statsborger; men han stillede ved
møder, og gav sit besyv med.

Hagemann med børnebørnene Henriette og
Gustav.
I årene 1937-47 var Hagemann kommunal
revisor på Ruuthsbo konservesfabrik. Han
var en streng revisor, der ikke lagde fingrene
imellem. Regnskaberne kom i god orden,
hvad de langtfra havde været før. Hagemann
blev altid genvalgt med samtlige stemmer fra
såvel bønder som socialdemokrater.
Skønt Erna havde rigeligt at se til med sit
store hus, måtte hendes energi dog have
udløb på andre måder, og hun fik i årenes
løb skabt et udmærket handelsgartneri og
hønseri.

Der blev bygget en ny skole på Bjersjöholm
trods Hagemanns advarsel om, at der ikke
var vand nok. Hagemann forærede jorden til
skolen, og gav dem lov til at grave en brønd
på sin mark. Brønden kostede en masse
penge til ingen nytte, og i et par år måtte
skolen hente vandet i et mosehul på marken.
Til sidst hjalp Hagemann skolen med at
få vand og elektricitet fra sit anlæg der var
vokset betydeligt siden den spæde start. Hele
godset og en del tilgrænsende ejendomme
var færdigelektrificeret i slutningen af
1940’erne. KWh var på ca. 40 år steget fra
50.000 til 600.000 årligt.

Efter en studietur til England og Holland
hvor Hagemann studerede gartnerier,
begyndte han lidt efter lidt at opføre en
mængde drivhuse efter egne konstruktioner.
Vandværket blev forstørret, så der var rigeligt
med vand til både gartneriet og hønseriet.
Både gartneri og hønseri blev elektrificeret, og viste sig at blive en god forretning.
Samspillet mellem landbruget og binæringer
betød meget for økonomien

Danmark var langt forud for Sverige, når det
gjaldt om at tage vare på de fra vore forfædre
nedarvede bygninger. På det tidspunkt var
interessen vågnet i Sverige, og en masse
hembyggdsföreninger opstod over hele
Sverige. I 1931 var Hagemann medstifter af
”Herrestads Ljunils hembyggds förening”,
hvor han i en lang årrække var styrelsesmedlem.
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Omgangskredsen
Blandt Hagemanns mange venner kan
nævnes borgmester Johan Stenberg og fru
Alfa, doktor Nils og fru Vera Ottosson, veterinær Bertil Eriksson og fru Olga, kaptajn
Nils (Nisse) Knutsson Hall og hans hustru
Britta, i hvis hjem han traf Brittas to smukke
veninder, Ingrid (Ninni) Bergmark og Margit
Nordlindh, der efter Ernas død blev Hagemanns anden hustru.
Hagemann og Ernas nærmeste omgangskreds
var Johan Lachmann, der havde arvet Charlottenlund efter den gamle fru Lachmann, og
hans hustru Svea, samt dr. dent. John Bredenberg, der havde nedsat sig som tandlæge i
Ystad, og dennes hustru Olga.
Når der var flådebesøg i Ystad, eller der var
militære manøvrer, ofte på Bjersjöholms område, blev der subskriptionsmiddage på Grand
Hotel i Ystad eller på Sältsjöbaden, hvor
engang Kronprinsen var med. Der var fest og
dans, og uden overdrivelse var dragontiden
Ystads storhedstid i selskabelig henseende.
Bjäresjö kirke

På Bjersjöholm var de årlige klapjagter den
store begivenhed. Vennerne Toft, de Coninck,
Poul Carl, Kjeldsen, Nyrup, Lemvigh, Buhl
m.fl. kom på weekend med deres respektive
fruer, og der var liv fra morgen til aften.

det sted mellem regimentet og godsejeren.
Efter talen overrakte obersten Hagemann
dragonregimentets store sølvmedalje indfældet i et sølvfad. Der blev serveret Madeira og
småkager, mens talernes strøm randt.
Der var naturligvis også stor fest, når der
blev holdt bryllup for deres børn. Vielsen
fandt sted i den gamle kirke i Bjäresjö
(bortset fra Otto, hvis bryllup blev holdt i
København). Efter vielsen samledes alle
deltagere på græsplænen foran slottet for at
blive fotograferet, og så kom bryllupsmiddagen med god mad og mange taler og
sange, efterfulgt af en fornøjelig aften, indtil
brudeparret under en regn af risengryn kørte
bort på deres bryllupsrejse.

Venner fra egnen blandede sig med de
danske, mange venskaber blev knyttet og
mangen brorskål drukket.
Familie festerne
De store familiefester satte også deres kulør
på den daglige tilværelse. Når Hagemann og
Erna fyldte ”runde” år, mødte der deputationer op. Direktører fra de store firmaer
Hagemann handlede med, kom med blomsterdekorationer. Forpagtere, funktionærer
og folkene kom med en smuk gave. Lykønskningerne strømmede ind fra nær og fjern,
og vennerne kom med en sølvgenstand med
deres navn indgraveret.

Rejserne
Hagemann og Erna var på så mange rejser i
1930’erne, at der kun er plads til at omtale et
fåtal af rejserne.

12. december 1927 fyldte Hagemann 50 år.
Dragonregimentets officerskorps mødte op
sammen med regimentsmusikken, og oberst
Adlercreutz holdt en elegant tale, og takkede
for det gode samarbejde, der altid havde fun-
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Juni 1930 rejste Hagemann og Erna sammen
med Gustav, Grete og Ernas søster, Rigmor
til Island, hvor der var 1000 års fest for det
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Islandske Alting. De sejlede med D.F.D.S.
Amerikabåden ”Hellig Olav”, mens kongen
med følge ankom med ”Dannebrog”.

de op til Soller, hvor de boede på et godt og
billigt mindre jernbanehotel. Hagemann oplevede og beundrede den storslåede natur på
Mallorca, længe for masseturismen for alvor
begyndte i 1960’erne. De begyndte at træne,
startende med magelige spadsereture til de
små landsbyer. Efterhånden kom de højere
og højere op på deres ture. De nåede dog
ikke helt op på toppen, men de var langt inde
på det store bjergplateau. Sultne var de, når
de kom hjem efter mange timers opstigning
og nedkravling. Bedst af alt var, at Gustav
atter var blevet stærk og sund.

Der var naturligvis et storstilet festprogram
med mange udflugter til de historiske og
naturskønne steder som Tingvalla, de hede
springkilder og hele det geologisk interessante
lavadistrikt. Takket være at alle turene foregik
i bil, fik de i den uge de lå i Reykjavik, et godt
indtryk af den storslagne islandske natur.
Hagemann havde ikke lyst til for meget fest
og sammenkomster. I stedet fik han ordnet
en tur til en elv, hvor han kunne fiske. En af
dagene fangede han en havørred, som han
havde kæmpet med en time, samt to store
laks. De blev lagt på ”lit de parade” om bord.
Da kongens adjudant så dem, fik Hagemann
at vide, at kongen også havde været ude at
fiske; men han havde kun fanget et par små
ørreder. Ved en kur senere sagde majestæten
til Hagemann, at han nok havde haft mere
fiskeheld, end han selv havde haft.

Tilbage i Palma benyttede de chancen til at
tage med den lille insulære båd til Mahón
på Minorca, hvor især de gamle ”Talayots”
var interessante. Den daglige mad på hotellet
bestod blandt andet af languster, et hummerlignende krebsdyr, som blev fanget i store
mængder.
Tilbage i Palma, gik de ombord i det store
passagerfartøj til Marseilles. Gustav skulle
med tog hjem til sit arbejde. Hagemann tog
et andet tog, der kørte lands Rivieraen til Milano. 18. marts var han atter sammen med
Erna og Lisken i Palanza, hvor de nød livet i
det spirende forår, inden det atter gik hjemad
midt i april.

Blandt passagererne var også statsminister
Stauning, med hvem Hagemann ofte fik en
øl og en god debat om landbrug og det svenske Bratt-systemet.
Gustav blev syg i slutningen af 1931, og
måtte indlægges på Finseninstituttet i København. Han blev opereret og måtte tilbringe
julen i sygesengen.

Filatelien
I en artikel i NFT no. 12, 1929, slår Hagemann til lyd for, at alle lande burde anvende
samme katalognummer for de enkelte
mærker. Første skridt skulle være, at hvert
land selv bestemte, hvilket nummer dets
forskellige frimærker skulle have. Når disse
var bestemt og fastslået, ville de andre landes
kataloger og håndbøger lidt efter lidt følge
med og anvende disse. En international
frimærkekongres i forbindelse med en udstilling, ville efter Hagemanns mening uden
tvivl vedtage en resolution i denne retning.
Hagemann foreslog hovedgrupperne inddelt
således: De klassiske udgaver, 64-udgaven,
de tofarvede, våbentypen, kongetypen:
Chr. IX, Fr. VIII og Chr. X, bølgetypen,
genforeningsudgaven, erindringsudgaver,
provisorier, avisporto, postfærge og tjenestefrimærker.

Det blev besluttede at tage Gustav med på en
tur til Syden, så han hurtigere kunne komme
sig, og blive stærk og rask igen. Anne Lise
var også med. De fulgtes alle fire sammen til
Paris, hvor de tilbragte et par dage sammen i
midten af februar 1932.
Erna og Lisken rejste til Palanza ved Lago
Maggiore. Hagemann og Gustav kørte til
Barcelona, hvorfra de tog båden til Mallorca.
De boede først på et hotel udenfor Palma;
men ofte gik turen ind til byen for at studere
de gamle ”casa”, museer, domkirken etc.
På en snack-bar tog de ofte en lille eftermiddagsaperitif, hvorfor de blev kaldt ”los dos
hermanos Daneses”. Gustav fik det bedre og
bedre, og for rigtig at få kræfter i ham, tog
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Når hovedgruppen var bestemt, kom turen
til hovednummeret. Det ønskede Hagemann
at definere således: ”Ved et Hovednummer
forstaas et Frimærke, som er fremstillet efter eet
Moderstempel, og som repræsenterer een værdi”.
Hovednummerets hovedafdelinger, dvs. alle
de store afvigelser som takninger, utakket,
vandmærkeforskelle og typiske farveforskelle
(f.eks. rød og grøn), skulle betegnes med
store bogstaver. Underafdelingerne, farvenuancer, omvendte vandmærker, rammestillinger,
pladefejl m.m., skulle betegnes med små
bogstaver.
Forslaget var typisk for Hagemann, der i den
grad var systematisk, både som filatelist, men
også i sit daglige virke.

Nils Strandell berettede om udstillingen i Berlin i
NFT no. 8, 1930. Der deltog flere danskere. Her
omtalen af bl.a. Hagemanns resultater.
Hagemann bringer som den første en
gennemarbejdet oversigt over de islandske
frimærker indtil 1914 i en artikel i NFT no. 9,
1930. Her beskrives fabrikationerne, papirtykkelserne, gummien, takningsmaskinerne
og vandmærkerne. De lokale overtryk, ”1
GILDI” mærkerne var det ikke muligt for
Hagemann at beskrive, da der intet fandtes
om dem i arkiverne, bortset fra det lille oplag,
der blev trykt hos Thiele, og som skulle udsendes til Verdenspostforeningen.
NFT no. 12, 1929, side 262

Besøg KPK’s Forlag
Midt i september 1930 var Hagemann i Berlin, hvor der blev afholdt en stor international
frimærkeudstilling. Det var hans første store
forsøg med at udstille på de store verdensudstillinger. Dansk Vestindien samlingen blev
tildelt forgyldt sølvmedalje og samlingen med
de tofarvede emissioner fik bronzemedalje.
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Spændende bøger til
favorable priser
Se nærmere på kpk.dk under
”Salg af bøger”
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NFT no. 9, 1930, side 213
marbejde med andre fremtrædende filatelister.
”Danmark og Dansk Vestindiens tofarvede
frimærker 1870-1905” bliver udgivet som et
særtryk af NFT i 1929.
”Die Zweifärbigen Briefmarken Dänemarks
und Dänisch Westindiens (1870-1905)” bliver
udgivet i 1930. Særtryk af samme 1930.
Det banebrydende værk, ”The Stamps of the
Danish West Indies”, blev udgivet af KPK i
1930.
”Die Zweifärbigen Briefmarken Dänemarks
und Dänisch Westindiens (1870-1905)”. 3.
udgave blev udgivet af KPK i 1933.

NFT no. 9, 1930, side 215
Ernas 50 års fødselsdag 31. august 1931 faldt
sammen med den internationale udstilling
”Mophila” i Hamburg. Fødselsdagen fejrede
de i Hamburg med alle fire børn. Hagemann
udstillede, og opnåede en sølvmedalje for sit
fremragende forarbejde til Danmarks tofarvede frimærker, samt en forgyldt sølvmedalje
for Dansk Vestindien.
Nu er det tidspunkt kommet hvor Hagemann
begynder at udgive bøger om de resultater, der
er opnået, dels egen forskning; men også i sa-

3. udgave af ”Die Zweifärbigen Briefmarken Dänemarks und Dänisch Westindiens (1870-1905)”.
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Hagemann begynder en katalogisering af
”Antikva- og årstalstemplerne 1875-1890”
i NFT no. 1, 1933. Formålet er at kunne
henføre de enkelte stempler til bestemte år.
Hensigten med artiklen er åbenbar; det er for
nemmere at kunne trykbestemme mærkerne,
når stemplernes årstal kan bestemmes. Der
begyndes med de stempler, som har størst
betydning for bestemmelse af de tofarvede
mærker, indtil brotypestemplerne blev indført
i 1891.
Hagemann beskriver også stemplernes
sjældenhedsgrad.
Stemplerne inddeles af Hagemann i følgende
grupper: Fodpoststempel, blyant- og blækannulleringer med årstal, antikvastempler,
poststempler med årstal samt jernbanestempler med årstal.

NFT no. 1,1933, side12

NFT no. 1,1933, side11
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Artiklen om stationsstemplerne med årstal blev
bragt i NFT no. 6,1933, side145. Det er de stempler der i dag kendes som Lapidar VI stempler.
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Den tredje og sidste artikel om ”Antikva- og
årstalstemplerne 1875-1890” blev bragt i
NFT no. 1,1935.

Rejsen fortsatte i Caribien, hvor flere lande
blev besøgt, inden turen gennem Panamakanalen gik til San Francisco, hvor journalisterne
var opmarcheret for at interviewe ”the prominent
Danish philatelist”.

NFT no. 1,1935, side 5

Årets store filatelistiske begivenhed i 1936
var uden sidestykke ”Third International
Philatelic Exhibition New York”, der fandt
sted 9.-17. Maj 1936.
Det var næsten 14 år siden Hagemann havde
været på St. Croix, og Erna havde ikke været
der, siden hun rejste derfra med Gustav i
1907. De besluttede derfor at tage på en længere rejse. Rejsen blev indledt i begyndelsen
af februar, hvor de sejlede med et Ø.K. skib
til St. Thomas, hvor de boede et par dage
hos direktøren for det vestindiske kompagni,
kaptajn Laub. Efter en lille tur til St. Jan, tog
de over til St. Croix, hvor de kørte rundt på
øen for at besøge gamle venner, endnu levende plantageejere, tidligere funktionærer på
”la Grange”. Flere af deres gamle arbejdere
kom også for at hilse. De kørte rundt på øen
og så de gamle plantager, som for størstedelens vedkommende var blevet udstykket. Da
de besøgte den plantage hvor ”N” boede i
1922, mindedes Hagemann den dejlige sommer han dengang havde nydt sammen med
”N”. Deres gamle hjem, ”la Grange” var et
sørgeligt syn. Fabrikken stod stille, og hele
den gamle virksomhed var i opløsning.

Hagemann påviser 14 cents med omvendt ramme
pos. 18. i sin Dansk Vestindien samling.
NFT no. 6 1936, side 111.
Et par uger senere, efter bl.a. at have besøgt
Los Angeles, Hollywood hvor de besøgte
den danske filmskuespiller, Jean Hersholt
og Grand Canyon i Arizona, ankom de 7.
maj til New York. Hagemann kunne derefter
gå i gang med at opsætte ikke kun sin egen,
men også det danske postvæsens samling.
På udstillingen repræsenterede Hagemann
generalpostdirektoratet og de danske klubber.
Udstillingen var storslået, der var møder,
fester og parties etc., bl.a. havde præsidenten
for udstillingen, den berømte filatelist Mr.
Alfred Lichtenstein, indbudt prominente
filatelister, honoratiores, ledere, jurymedlemmer og udstillere til souper i sit hjem, for at
de kunne lære hinanden at kende. Hagemann
havde den ære at have Lichtensteins hustru
til bords.
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Hagemanns gennemgang af de tykke rammer i
NFT no. 8,1936, side 158

Hagemann foran det danske postvæsens udstilling.
NFT no. 6 1936, side113
Desværre besøgte Præsident Roosevelt ikke
udstillingen; men Hagemann fik fornøjelsen
af at vise forhenværende Præsident Hoover
rundt på udstillingen. Hagemann fik tildelt
guldmedalje for Dansk Vestindien og den eneste guldmedalje i litteratur for ”The Stamps
of the Danish West Indies” og ”Die Zweifärbigen Briefmarken Dänemarks”. Desuden
blev KPK, som havde påtaget sig udgivelsen,
tildelt guldcertifikat
I en artikel NFT no. 7, 1936, beder et
anonymt medlem eksperterne om at redegøre
nærmere om de tykke rammer. Hagemann
beskriver kendetegnene på tykke rammer,
og bringer en oversigt over i hvilke tryk de
tykke rammer findes i det følgende nummer
af NFT.
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Fra Hagemanns samling i Post & Tele Museum
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KPK i nye lokaler i Vartov
Af Lars Peter Svendsen

Den 16. august, på efterårssæsonens første
møde afholdt vi åbningsreception i klubbens
nye faste mødelokaler i Vartov.

Klublokalet har direkte indgang i stueniveau
fra Vartovs gård.

Lokalet vil være der, hvor alle møder bliver
afholdt, både for KPK, Filatelistisk Selskab,
Den tofarvede studiegruppe og Perfinklubben, og der er stadig ledige dage til at andre
klubber eller fraktioner kan udnytte lokalerne.
Ved større arrangementer som generalforsamling, fødselsdag og julebanko har vi dog stadig
reserveret større lokaler i Vartov’s kursusafde‑
ling, opgang D, som vi har brugt tidligere.

af lokalet, og det vil fremover være muligt
at låne og udtage bøger fra biblioteket under
møderne, når vores bibliotekar er til stede.
Der er toilet og lille køkken i lokalerne, og i
køkkenet er der køleskab, hvorfra man kan
købe øl og vand for 10 kr. Ligeledes kan der
laves kaffe til møderne. Vi har også fået opsat
en opvaskemaskine, hvor medlemmerne
kan afsætte deres service efter brug til næste
møde. Med andre ord, dette er nu vores egne
lokaler, og dermed er der også en forventning
om, at vi alle deltager i at få det hele til at
fungere.

Vi har til det nye lokale anskaffet fremviserudstyr, og der er opsat 5 faste rammer til brug
for foredrag. Biblioteket er nu opsat i enden

Vue over mødelokalet
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Som formand er jeg stolt over, at det er
lykkedes at skaffe et fast lokale i de fanta‑
stiske omgivelser Vartov byder for vor klub,
og jeg er sikker på, at det vil være til stor
glæde for klubben i mange år fremover.

Ved receptionen deltog 25 medlemmer og der
blev udskænket Lambrusco og serveret kransekage til alle fremmødte. Stemningen var høj
og alle udviste begejstring over de nye lokaler.
Svend Wæver havde medtaget et interessant
brev med Tofarvet frankatur, som Michael
Lerche kurserede over i mindste detalje.

Formanden byder velkommen

Vue over biblioteket

NFT 2017/3

113

Et brevkort jagter en krydser.

Af Peter Wittsten

Jeg fik lejlighed at studere et objekt, udbudt
på en af Svend Åge Marchers KPK auktioner, nemlig et spændende brevkort fra Dansk
Vestindien til Havanna, Cuba og videresendt

et antal gange med det resultat, at der er
frimærker fra tre lande på kortet og endnu
flere stempler!
Jeg vil nu fortælle en historie med udgangs‑
punkt i kortet.

krydser ”Falke” og det tyske konsulat i
Havanna, Cuba. Jeg har prøvet finde Mr.
Tauch ved hjælp af tyske venner men det er
ikke lykkedes endnu.

Brevkortet, 2 Cents frimærke og første
annullering ST. THOMAS 13.6.1903:
Kortet er et 1 Cents Våbentype kort udgivet den
26.5.1903. Kortet er stemplet den 13.6.1903,
så det er et meget tidligt brug af dette kort.
Det er adresseret til Mr. Tauch på den tyske
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UPU brevkortstaksten er 2 Cents (brevtaksten er
8 Cents 1903) i perioden 1.1.1902-14.7.1905.
Men kortet er tillægsfrankeret med et 2 Cents
Våbentype frimærke, dvs. det er overfrankeret
med 1 Cent. Dette er relativt almindeligt, da
man iblandt manglede frimærker. 2 Cents
frimærket, som er påsat kortet, kom til St.
Thomas den 25.5.1903 og er derfor også et
meget tidligt brug af dette mærke. 2 Cents
frimærket er udført i bogtryk af Thieles
trykkeri i København. Papiret er med vandmærke krone II og kamtakket 12 ¾. Kort og
frimærke er annulleret med ST. THOMAS
13.6.1903
Krydseren Falke:
Falke var en krydser af Bussard klassen og
søsat den 1.4.1891. Den gjorde først tjeneste
i Østafrika, derefter i Stillehavet og til sidst
i de caribiske farvande med base på Bermuda. Skibet blev hugget op allerede i 1913,
så levetiden var relativt kort for at være en
krydser. Krydseren besøgte St. Thomas bland
andet den 3.3.1903 jfr notits i den lokale avis
under rubrikken ”Shipping Notice”. Det er
desværre ikke muligt at finde logbøger for
skibet, da de blev ødelagte under den anden
verdenskrig.
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prøvede at bekæmpe de amerikanske tropper,
indtil Puerto Rico blev erklæret amerikansk
territorium i 1917.

Anden annullering SAN JUAN JUNE 13,
1903
Kortet bliver sandsynligvis sendt med et
HAPAG skib, som sejlede til San Juan på
Puerto Rico denne dag. Her er det postbehandlet og stemplet med SAN JUAN JUNE
13, 1903
San Juan var i 1903 en lille havneby med
ca. 35.000 indbyggere. Puerto Rico havde
da haft en lang spansk historie, men blev i
1900 overgivet til de amerikanske militære
myndig‑
heder. Ny lovgivning blev introduceret og
valg afholdt i 1902. Spanske unionister

Tredje annullering (SANTIAGO) DI CUBA JUN
Fra San Juan sejler kortet til Santiago di Cuba og
bagsiden (SANTIAGO) DI CUBA JUN27.
Havanna

På Cuba bliver kortet postbehandlet igen og send
Havanna. Cuba var en pioner (det sjette land i ver
gælder udbygning af jernbanenettet, og allerede i
der bygget en
bane
San
Juan mellem Havanna og Güines p
San Juan
1844 åbner linjen til Santiago di Cuba og i 1851 å
til Cienfuegos.

Cienfuegos
Santiago di Cuba

bygning af jernbanenettet, og allerede i 1839
(!) var der bygget en bane mellem Havanna
og Güines på ca. 44 km. 1844 åbner linjen
til Santiago di Cuba og i 1851 åbner linjen til
Cienfuegos.

Tredje annullering (SANTIAGO) DI
CUBA JUN27 (1903)
Fra San Juan sejler kortet til Santiago di
Cuba og er stemplet på bagsiden (SANTIAGO) DI CUBA JUN27.
På Cuba bliver kortet postbehandlet igen og
sendt med tog til Havanna. Cuba var en pioner
(det sjette land i verden!), når det gælder ud-

Tredje annullering (SANTIAGO) DI CUBA JUN27 (1903)
Fra San Juan sejler kortet til Santiago di Cuba og er stemplet på
bagsiden (SANTIAGO) DI CUBA JUN27.
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På Cuba bliver kortet postbehandlet igen og sendt med tog til
Havanna. Cuba var en pioner (det sjette land i verden!), når det
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Fjerde annullering HAVANA JUN 30CUBA

Femte annullering CIENFUEOS JUL 4
(1903)
Kortet og frimærket stemples CIENFUEOS
JUL 4. Cienfuegos er en lille havneby på den
sydlige kyst af Cuba. Falke findes heller ikke i
Cienfuegos, og brevkortet bliver liggende her
i næsten to måneder, indtil det sendes videre
til USA. Mærket viser Colombus Statuen,
og er det første mærke i en serie, som blev
udgivet 1899 i perioden med amerikansk
administration og også brugt i perioden som
selvstændig republik fra den 20. maj 1902.
Mærket er trykt på papir med vandmærke og
med takning 12.
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gos var i 1900 en stærk havneby med både spanske og franske aner. Byen var en vigtig brik
en med Jamaica og flere sydamerikanske lande og byer. Sjette annullering
3).
PENSACOLA SEP 30 (1903)
Brevkortet bliver postbehandlet her
evet
og påsat et 1 Cent frimærke med porbekostning
træt af videnskabsmanden og poliienfuegos,
tiker Benjamin Franklin, som levede
et Cubansk
1706-1790. Frimærket er en del af
”The General Issue 1902-1908”,og er
gsbrev.
nnullering PENSACOLA SEP 30 (1903)
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averet i 1902/1903 af the US Bureau of
ledes præget af uro, og flere tyske krigsskibe som
ng. Takning 12 og trykt på vandmærket
apir.
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la er også en gammel
spanskinspireret havneby
beskyttet havn i den mexicanske golf . Området blev amerikansk da Spanien solgte sine
.

rk havneby med både spanske og franske aner. Byen var en vigtig brik
ere sydamerikanske lande og byer.
Pensacola er også en gammel spanskinspi‑
reret havneby med en beskyttet havn i den
mexicanske golf. Området blev amerikansk,

da Spanien solgte sine områder i Florida til
USA i 1819 og er beliggende på grænsen til
Alabama, som har en smal kyststrækning
mellem Florida og Louisiana.

OLA SEP 30 (1903)
let her og påsat et 1 Cent
enskabsmanden og
, som levede 1706-1790.
General Issue 1902-1908”,
the US Bureau of
ykt på vandmærket

l spanskinspireret havneby
Bagsiden
forhandlinger mellem Danmark og USA om
mexicanske golfBortset
. Området
blev amerikansk
Spanienetsolgte
sine Et salg som det da tyskvenfra et stempel
er bagsiden heltda
tom.
salg af øerne.
Er der nogen
forklaring?til
EnAlabama,
mulig forklaring
1819 og er beliggende
på grænsen
som harlige
enKongehus
smal blokerede for. Tyskland havde
er, at det er et ”filatelistisk brev” som blot er
samtidigt
større aktiviteter i de vestindiske
a og Louisiana. sendt hele Karibien rundt for at samle stemfarvand, og Falkes nærvær var en del af
dette.

pler og frimærker fra flere lande. En anden
forklaring, som måske også kan forklare et
par mindre lyse pletter er, at der er klistret et
postkort eller anden besked på bagsiden, som
senere er revet af. Vi har set mange brevkort
med dette fænomen.

Men en spændende rejse er det uanset
forklaringen, og om læserne har synspunkter
eller kommentarer, så modtager jeg dem
gerne på pw@wittkon.dk

Perioden omkring året 1903 og efter den
spansk amerikanske krig er eksta usikker på
de danske vestindiske øer med de pågående

Et stort tak til Jan Læby, Tony Gade og Sven
Påhlman for input og diskussioner.

den helt tom.
mulig forklaring er, at det
blot er sendt hele
empler og frimærker fra flere
om måske også kan forklare
t der er klistret et postkort
n, som senere er revet af. Vi
ette fænomen.

fter det spansk amerikanske
nske vestindiske øer med de
m Danmark og USA om et
da tyskvenlige Kongehus blokerede for. Tyskland havde samtidigt
Modtager du ikke KPK’s nyhedsbrev?
ske farvand, og FalkesSend
nærvær
en del
dette. Jørgensen: jrgen@jrgensen.dk
en var
e-mail
til af
Jørgen

et uanset forklaringen, og om læserne har synspunkter eller
g dem gerne på pw@wittkon.dk

y Gade og Sven Påhlman for input og diskussioner.
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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

Nye medlemmer
Steen Per Byrgesen, Frederiksberg
Hans Birkholm, Hillerød
Ole Vedel Ulrich, Frederiksberg

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 studielokale,
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.
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.).
Er du interesseret i at høre mere om arbejdet i
Den Tofarvede Studiegruppe kan du kontakte
en af nedenstående personer:

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.

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
Michael Arno Christensen, Hillerød

Per Bistrup, Ballerup.
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Portotakster fra de Dansk Vestindiske øer
til Danmark i perioden 1.10.1907 til den
Det, jeg nu beskriver er, sikkert velkendt for de fleste samlere af Dansk Vestindien, men for mig
som ny1.10.1909
DVI samler og næsten lige så ny samler af posthistorisk materiale, har det været en

Portotakster fra de Dansk Vestindiske øer til Danmark i perioden 1.10.1907 til den 1.10.19

Peter jagt
Wittsten
spændende
på information. Betragt denne lille historie som en filatelistisk oplevelse, da der
må findes mange breve fra DVI til Danmark under denne to års periode. Jeg har bare ikke funde
den relevante
den litteratur,
min
side.
får den opfattelse af
Det, jeg information
nu beskriver, er isikkert
velkendt for som jeg
Vejle.har
Jeghaft
bliverved
hurtigt
fanget
ogJeg
interesseret
de flesteatsamlere
Dansk Vestindien,
i materialet
og historien.
Jeg låner
flere
bøger
katalogerne,
UPU af
portotaksten
er 40men
Bit for et
almindeligt
brev indtil
den
30.9.1909,
også til
for mig som ny DVI samler og næsten lige
fra vort fine bibliotek i KPK, heriblandt DuDanmark,
dog
er USA
undtaget.
så ny
samler
af posthistorisk
materiale, har
bois fremragende værk, Victor E. Engstroms
det været en spændende jagt på information.

katalogiserede beskrivelser med flere, samt

logerne, at UPU portotaksten er 40 Bit for et

viste breve også fra et posthistorisk pers-

Baggrunden
at jeg
Klaus
Bonde Larsen
med
at1981
montere
hans DVI
materiale til
Betragter,
denne
lille hjælper
historie som
en filatelistisk
NFT nr.
6 fra
med Henning
Mathiesens
oplevelse,
da
der
jo
må
findes
mange
breve
udmærkede
artikel
”Dansk
Vestindiske
PorOldenburg, og vi håber også til Nordia i Vejle. Jeg bliver hurtigt fanget og interesseret
i material
fra DVI til Danmark under denne to års peritotakster 1856-1917.
og historien.
Jeg
låner
flere
bøger
fra
vort
fine
bibliotek
i
KPK,
heriblandt
Dubois
fremragende
ode. Jeg har bare ikke fundet den relevante
værk, Victor
E. Engstroms
katalogiserede
med
flere,eksponat
samt NFT
nr. 6 fra 1981 med
information
i den litteratur,
som jeg har haft beskrivelser
Klaus Bonde
Larsens
er et traditioved
min
side.
Jeg
får
den
opfattelse
af
katanelt
eksponat,
men
vi
vil
gerne
beskrive
de
Henning Mathiesens udmærkede artikel ”Dansk Vestindiske Portotakster 1856-1917.

almindeligt
brev indtil
den 30.9.1909,
også til
pektiv,
dog med
fokus
detgerne
traditionelle
Klaus Bonde
Larsens
eksponat
er et traditionelt
eksponat,
men
vipåvil
beskrive de viste brev
Danmark, dog er USA undtaget.
udgangspunkt.
også fra et posthistorisk perspektiv, dog med fokus på det traditionelle udgangspunkt.
Baggrunden er, at jeg hjælper Klaus Bonde

Det var her jeg kom i problemer – Klaus har

Det varLarsen
her jeg
kom
i problemer
– materiale
Klaus har tretrebreve
alleafstemplet
afstemplet
i 1908
eller tidligt 1909, og
med
at montere
hans DVI
breve alle
i 1908
eller tidligt
til
Oldenburg,
og
vi
håber
også
til
Nordia
i
1909,
og
frankeret
med
25
Bit.
Det
første
jeg
frankeret med 25 Bit. Det første jeg kom til er dette:
kom til er dette:

20 Bit grøn/blå plus 5 Bit grøn på et brev fra St. Croix, stemplet med FREDERIKSTED 16.5.1908.

Bit stemplet
grøn påpåetbagsiden
brev fra
Croix,4.6.1908.
20 Bit grøn/blå plus 5Også
stemplet med
medSt.
AARHUS
FREDERIKSTED 16.5.1908. Også stemplet på bagsiden med AARHUS 4.6.1908.
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Jeg studerer AFA katalog, DAKA´s håndbog (dog fra 1997) og Henning Mathiesens oven nævn

Nå, det måJeg
så studerer
være underfrankeret!
Dethåndbog
er sendt fraNå,St.detCroix,
så det
kan vel være
igennem
AFA katalog, DAKA´s
må så være
underfrankeret!
Det kommet
er
uden løsen.(dog
Derfraer1997)
heller
opkrævet
løsen ioven
Danmark.
Men
nuCroix,
finder
jegkan
så vel
dette
og Henning
Mathiesens
sendt
fra St.
så det
værebrev
kom-i Klaus
nævnte
artikel.
Jeg
kan
ikke
finde
andet
met
igennem
uden
at
belægges
med
eftersamling:
belæg for, at der findes en 25 Bit takst end
den som UPU generelt havde vedtaget at
gælde fra 1.10.1909.

porto. Brevet er heller ikke sat i efterporto i
Danmark. Men nu finder jeg så dette brev i
Klaus samling:

Samme portotakst, også sendt fra St. Croix. Hm …Samme
underligt
synesogså
jegsendt fra St. Croix.
portotakst,
Hm … underligt synes jeg

20 Bit grøn/blå plus 5 Bit grøn på et skibsbrev fra St. Croix, stemplet med en stum 4-ringe St. Thomas

stempel.
Også stemplet
medpå
ST.etTHOMAS
17.8.1908
C stempel,
som viser
at brevet
20
Bit grøn/blå
pluspå5bagsiden
Bit grøn
skibsbrev
fra St.ogCroix,
stemplet
med
en
kommer
fra
St.
Croix.
stum 4-ringe St. Thomas stempel. Også stemplet på bagsiden med ST.
THOMAS 17.8.1908 og C stempel, som viser at brevet kommer fra St. Croix.

Når jeg et par timer senere finder dette
anbefalede brev, så bliver jeg mistænksom.
Et anbefalet brev håndteres på et posthus, og
her bruger de i princippet altid en rigtig takst.

Jeg læser igen den litteratur, som jeg har men
kan ikke finde noget specifikt. Da fanges
jeg af følgende tekst i Henning Mathiesens
artikel (NFT nr. 6 1981 side 145):

Når jeg et par timer senere finder dette anbefalede brev, så bliver jeg mistænksom. Et anbefalet brev
håndteres på et posthus, og her har de i princippet altid rigtig takst.
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Anbefalet brev fra ST. Croix til Danmark, stemplet CHRISTIANSTED 10.2.1909. Også stemplet ST.

Anbefalet
brev fra
ST. Croix
til Danmark, stemplet
10.2.1909.
Også
THOMAS
11.2.1909
og KJØBENHAVN
3.3.09 påCHRISTIANSTED
bagsiden. Frankeret
med Christian
IX
stemplet ST. THOMAS
3.3.09portotaksten
på bagsiden.
Frankeret med
Attest af 11.2.1909
LN, men derog
stårKJØBENHAVN
ikke noget vedrørende
i attesten.
Christian IX Attest af LN, men der står ikke noget vedrørende portotaksten i attesten.

tyske skibe følgende ”Denne takst bortfaldt
”Under Verdenspostforeningens kongres
først i 1907, hvor portoen blev reduceret til
i Rom i 1906 blev der vedtaget at lade tilet lavere beløb (bekendtgørelse nr. 26 af 18.
lægsportoen til basisraterne bortfalde helt.
juli 1907).” Her skriver Henning direkte, at
Endvidere stillede Danmark sammen med
portoen er blevet reduceret, men til hvad?
Schweiz og de fire lande i det gamle tyske
Jeg sender en mail til Ib Krarup med en bøn
postforbund i fællesskab et forslag om at
om hjælp. Der går ikke mange timer, inden
forhøje vægtgrænsen for breve af 1. vægtjeg har et scan af ”Bekendtgørelse angaaende
klasse til 20 g og indføre en merporto for
postudvekslingen mellem Kongeriget Danhver følgende vægtsats a 20 g på 15 centimes
Jeg læserinigen
som
jeg harpåmen
finde
noget
fanges jeg af
mark
og de
danskspecifikt.
vestindiskeDa
øer”.
stedetden
for litteratu,r
den hidtidige
basisrate
25 kan ikke
følgendecentimes.
tekst i Henning
(NFT nr. 6 1981 side 145):
Dette blevMathiesens
vedtaget medartikel
et knebent
flertal og trådte i kraft i Dansk Vestindien 1.
Her fremgår det i sin enkelhed, at portoen fra
”Under Verdenspostforeningens
kongres i Rom
der vedtaget
tillægsportoen
til
denblev
1.10.1907
er 25 Bit at
forlade
et brev
med vægt
Oktober 1909, for USA´s vedkommende
(i i 1906
lighed
med Danmark)
dog alleredestillede
fra den Danmark
1.
op tilsammen
20 g. Numed
kan jeg
sove godt
udenlande
at
basisraterne
bortfalde
helt. Endvidere
Schweiz
ogigen
de fire
i det
Oktober
1907”
en 25 Bit portotakst!
Detaf
er 1.
sikgamle tyske
postforbund
i fællesskab et forslag om atspekulere
forhøjepå
vægtgrænsen
for breve
kert kendt for de fleste, så I må tage det som
vægtklasse til 20 g og indføre en merporto for hver følgende vægtsats a 20 g på 15 centimes in
en oplevelse – det har det i hvert fald været
Hvis det gælder i Danmark, hvorfor så ikke
stedet forogså
denpåhidtidige
påØer??
25 centimes. Dette
blevMange
vedtaget
for mig!
tak med
til Ib. et knebent flertal og
de Danskbasisrate
Vestindiske

trådte i kraft i Dansk Vestindien 1. Oktober 1909, for USA´s vedkommende (i lighed med
På dog
side 143
i Henning
M´s1.artikel
skriver
han
Bekendtgørelsens første side gengives her.
Danmark)
allerede
fra den
Oktober
1907”
i et afsnit om breve med danske, franske og

Hvis det gælder i Danmark, hvorfor så ikke også på de Dansk Vestindiske Øer??
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Her fremgår det i sin enkelhed, at portoen fra den 1.9.1907 er 25 Bit for et brev med vægt op til 20
g. Nu kan jeg sove godt igen uden at spekulere på en 25 Bit portotakst! Det er sikkert kendt for de
fleste, så I må tage det som en oplevelse – det har det i hvert fald været for mig! Mange tak til Ib.
Bekendtgørelsens første side gengives her.

Danmark, Færøerne, Grønland og Island i
perioden 1.10.1907 til 30.9.1909.

Man kan altid blive klogere!
Det gælder i dette tilfælde for mit vedkommende. Efter at jeg er blevet præsenteret for
Peter Wittstens interessante iagttagelse omkring
ændringen i UPU taksten fra Dansk Vestindien.

Jeg har på den baggrund lavet en lille
gennemgang af alle Thomas Høilands auktionskataloger fra no. 1 til no. 136, jeg fandt
max. 6 forsendelser til DK, og ingen af dem
er beskrevet med denne ”særtakst”. Så man
kan vel konkludere, at taksten må siges at
være forholdsvis sjælden.

Det drejer sig helt konkret om ændringen ved‑
rørende 1500 sømilegrænsen, som Peter gør
opmærksom på, kan være tvetydig om, hvad
man umiddelbart kan uddrage af litteraturen.
Selv om jeg har samlet DVI i mange år, har
jeg aldrig været opmærksom på at ændringen
af posttaksterne inden for sømilegrænsen
på 1500 sømil til alle lande inden for UPU
fra den 1.10.1907, i dette tilfælde også gjaldt
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Det er altid dejligt, når ny viden dukker op
og kaster nyt lys over et emne, som måske er
blevet overset af mange Vestindien samlere.
Jan Læby
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Nordia 2017
Den 27. - 29. Okt. 2017 danner DGI-Huset
og det nye Spektrum , Willy Sørensens
Plads 5, i Vejle rammen om årets største
frimærkebegivenhed I Danmark, når Vejle
Frimærkeklub og Danmarks Filatelist Forbund er værter for Nordia 2017 og den 4.
Internationale Polar Frimærkeudstilling.

Eftersyn af fantastisk Dansk Vest Indien
materiale
Mossgreen Auctions fra Australien har eftersyn af den berømte svenskfødte “Hans von
Strokirch” samling, der sælges på en af deres
senere auktioner i år.
Ligeledes vil Bruun-Rasmussen Auktioner
holde eftersyn af fremragende DVI materiale,
som også sælges på en auktion senere i år.
I forbindelse med DVI særudstillingen kan
vi også præsentere en mindre udstilling fra
et lokale Apotek, St. Thomas, hvor der vises
originale ting fra det oprindelige St. Thomas
Apotek på DVI.
Endelig vil Dansk Vestindisk Selskab deltage og
vise deres vandresamling over DVI’s historie.

Udstillingen har mellem 1000-1100 rammer
med de bedste eksponater fra de nordiske
og de baltiske lande samt fra Scandinavian
Collectors Club in USA, The Royal Philatelic
Society and The Scandinavian Philatelic
Society, England, Forschungsgemainschaft
Nordische Staaten, Tyskland , den hollanske
Filatelisten Vereniging “Scandinavie” samt
fra The American Society of Polar Philatelists,
der har medlemmer over hele verden.

Polar udstillingen
Ud over den normale Nordisk udstilling, er
det med stor glæde, at vi også præsenterer
den 4. Internationale Polar Frimærkeudstil‑
ling med udstillere fra hele verden, der viser
over 100 rammer med noget af det bedste
indenfor Polar Filateli.

Stor Dansk Vest Indien særudstilling
I anledning af 100 året for salget af de Dansk
Vestindiske øer præsenterer vi den til dato
største samlede særudstilling af Dansk Vest
Indisk materiale med over 100 rammer,
hvor vi viser nogle af de bedste nogle af de
bedste DVI samlinger fra hele verden inklusiv
posthistorie, helsager, revenues, prefilateli og
postkort fra de tidligere danske caribiske øer.
Det er også med stor glæde, vi præsenter
unikke samlinger, venligst udlånt af Enigma
(Postmuseet), bl.a. G.A. Hagemanns og
Torbens Geills fantastiske samlinger.

Sammen med Polarudstillingen, vil Sirius
Patruljen vise plancher og materiel fra deres
patrulje og ekspeditioner i Østgrønland.
Post Greenland supplerer med et isbjerg og
en isbjørn for helheden skyld.
Kunstudstilling
Nordia 2017 kan også præsentere en mindre
udstilling af locale kunstnere med malerier og
glaskunst m.m. Også den kendte frimærke‑
gravør, Martin Mörck viser sine malerier.

Ydermere kan vi fra Enigmas Prøvesamling vise
originaltegninger, forarbejder, prøvetryk, farveforsøg samt aftryk af både rammer, midterbillede
(i kobbertryk) samt færdige ark (utakkede og
takkede) af udgaven St. Thomas Havn 1905.

Billund billedskole har om lørdagen fernisering på deres flotte ting med frimærkemotiver.
Handlere og postvæsener

Endelig kan vi præsentere helt unikt materiale
med 3 cent tofarvet 1873 og 7 cent tofarvet
1873 i utakkede prøvetryk på sammenhængende
dobbeltark. Flere af disse objekter har aldrig
været vist uden for Enigma.

Udstillingen kan byde på ca. 35 handlere og
postvæsener samt et par kunststande ligesom
flere af specialklubberne vil have stand. Se hele
listen og programmet på: www.nordia2017.dk
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Udgivelse af bøger
Udstillingen byder på ikke mindre end 5
måske 6 bogudgivelser.

Foredrag og guidede ture
Udstillingen kan også tilbyde masser af gode
foredrag, bl.a. 2. VK Koncentrationslejrpost,
Danske Flygtninglejre 1945-49, Nordiske
postkortkunstnere, Dansk Vest Indien –
rariteterne fra Enigma (Hagemann og Geill
m.m.), Sirius patruljen i Grønland samt 19
fantastiske år i Grønland i byerne Qasigiannguit,
Tassiilag and Nuuk
På alle udstillingen dage tilbydes der guidede ture
blandt de forskellige samlinger med kvalificerede
guider, der vil fortælle og vejlede publikum.

Vejle Frimærkeklub præsenterer to af disse i
form af de 2 første postkortbøger om Vejle.
De kommer til at indeholde fantastiske kort
og historier om 1. Munkebjerg Hotel og 2.
Chr. Hansen Forlag, der var den første postkortudgiver I Vejle.
Øvrige tilbud
Udstillingen, hvortil der er gratis adgang, tilbyder
en gratis gave (en flot H.C. Andersen bog) til de
første 500 besøgende (hver dag), og til de første
500 børn er der en pose med flotte miniark.

Særprodukter
PostNord udgiver I forbindelse med udstil‑
lingen et Nordia-minark med veteranbiler
(vi håber, at kunne præsentere alle 3 biler på
showet). De udgiver også 3 udstillings- eller
frankeringsmærker med specielle Vejle-motiver.

Deruover er der stort ”Ta selvbord”, tombola
med masser af flotte præmier, børneland
med masser af aktiviteter, præsentation af
frimærkeprogammer m.m.

Post Greenland udgiver i samarbejde med
TAAF (French Artic Territory) en fællesudgivelse med Polarmotiv og gravøren Martin
Mörck skriver autografer på deres stand.
Post Greenland udgiver i øvrigt også deres
julefrimærker samt årsmappen i forbindelse
med Nordia 2017.

Nordia 2017 Palmarés
Nordia 2017 Palmarés bliver holdt lørdag
den 28. Okt. i Væksthuset, Torvehallerne,
Vejle.
Pris pr. deltager er 500 kr., for lækker 3 rettes
menu samt velkomstdring og 3 glas vin samt
underholdning.

De øvrige postvæsener kan tilbyde forskellige
udstillingstempler og andre særprodukter.
Vejle Frimærkeklub sælger et miniark med
perfin til fordel for udstillingen, og har i øvrigt
to forskellige udstillingstempler samt udstillingskuvert m.v. til salg på klubbens stand.

Billetter hertil bestilles hos:
jan.drejer@privat.dk eller se mere på Nordias
website: m www.nordia2017.dk

KPK inviterer alle sine medlemmer til
reception fredag den 27.10 kl 17.00 ved Nordia, Vejle
Nordia afholdes igen i Danmark, denne gang i Vejle den 27.10 - 29.10.2017
I den forbindelse inviterer KPK alle sine medlemmer til en reception,
hvor vi håber at kunne mødes med rigtigt mange af vore
provins-medlemmer.
Receptionen finder sted i foredragslokalet “Gorm”
fredag den 27.10 kl. 17.00 - 18.00
Vel mødt
Lars Peter Svendsen

Jan Læby

KPK bestyrelsesformand
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Returpostkontorets stempler
Af Kurt Hansen
I Officielle Meddelelser (OM) nr. 47 af
31. oktober 1923 blev det meddelt, at alle
uanbringelige brevforsendelser, der skulle returneres til udlandet, skulle indsendes til Returpostkontoret. Baggrunden for denne bestemmelse var ikke angivet i OM, men kunne
være at give de uanbringelige forsendelser
en mere kvalificeret behandling. I hvert fald
var det hensigten, at der i Returpostkontoret
skulle foretages yderligere undersøgelser for
om muligt at anbringe forsendelsen. Blandt
andet ser man ofte forsendelser, hvor Returpostkontoret har påsat en forsendelse en vignet
med forespørgsel hos en mulig adressat.

Hvis Returpostkontoret ikke kunne anbringe
forsendelsen, som derfor skulle returneres,
blev den som hovedregel forsynet med følgende stempler:
Et stempel med ordet Retour
Et stempel, der på fransk og evt. også
dansk angav årsagen til returneringen (i
det følgende benævnt returårsagsstempel)
samt
Et stempel med teksten RETURPOST‑
KONTORET KØBENHAVN (fra ca.1964
BUREAU DES REBUTS KØBENHAVN)
samt dato (i det følgende benævnt dag‑
stempel). Datoen angiver den dato, hvor
returforsendelsen er færdigekspederet i
Returpostkontoret og herefter returneres.

Baggrunden for bestemmelsen i OM nr.
47/1923 kunne også være et ønske om at
sikre, at alle uanbringelige forsendelser,
som skulle returneres til udlandet, havde en
angivelse på fransk af årsagen til returnering.
Siden 1887 skulle disse forsendelser være
påsat en returmærkat; men det er ikke svært
at forstille sig, at disse små returmærkater
kunne blive væk på et travlt postkontor, og så
gik forsendelsen retur uden returmærkat. Det
skal bemærkes, at langt de fleste returfor‑
sendelser med Returpostkontorets stempler,
ikke er påsat en returmærkat, så praksis
kan have været den, at havde en uanbringelig
forsendelse en returmærkat, så blev forsen‑
delsen returneret til udlandet uden Returpostkontorets stempler, og hvis ikke så forsynede
Returpostkontoret den med de nødvendige
oplysninger.

Returstemplet og dagstemplet blev i de fleste
tilfælde sat på forsendelsens adresseside,
men fra omkring 1950 blev dagstemplet
hovedsagelig sat på forsendelsens bagside.
Ankomststemplet og returårsagsstemplet blev
sat såvel på forsendelsens adresseside som på
bagsiden, tilsyneladende uden systematik.
Stemplernes farve var i begyndelsen dels
violet dels grøn; men fra sidst i 1920 ´erne
anvendtes næste udelukkende grøn farve.
Den grønne stempelfarve blev brugt til sidst
i 1900 – tallet. Dog ses der ofte et violet
ankomststemplet på en forsendelse, mens de
øvrige stempler er med grøn farve.

Når en uanbringelig forsendelse ankom til
Returpostkontoret, blev den som hovedregel
forsynet med et datostempel, som efter
forfatterens opfattelse angiver den dag, hvor
forsendelsen er ankommet til Returpost‑
kontoret (i det følgende benævnt ankomst‑
stempel).

Returpostkontorets dagstempler ses næsten
udelukkende på returforsendelser til udlandet og
meget sjældent på indenlandske returforsend‑
elser. Fra begyndelsen af 1990´erne bliver det
dog mere almindeligt, at Returpostkontorets
dagstempler anvendes på indenlandske returforsendelser og meget ofte med fransk tekst.
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Returårsagsstempler
Som nævnt blev der også i Returpostkontoret
anvendt stempler, der på det franske sprog
angav årsagen til returnering (returårsags‑
stempler). Disse stempler var fra begyndelsen
rammestempler med fransk tekst, og brugs‑
perioden varede indtil 1970. Der kendes rammestempler med følgende tekst: Adresse Insuffisante, Déménagé, Inconnu, Non réclamé,
Parti samt Refusé, men der er sikkert flere. Et
eksempel på et rammestempel er vist i figur 1.

Man kan i øvrigt finde mange forsendelser
uden Returpostkontorets dagstempel; men
med et eller flere af de andre stempler påført
med grøn stempelfarve, hvilket indicerer, at
forsendelsen har passeret Returpostkontoret.
I figur 1- 4 vises der nogle typiske returfor‑
sendelser til udlandet via Returpostkontoret.
Stemplet RETOUR var i begyndelsen et linie‑
stempel med ret store bogstaver (se figur 1).
Fra midten af 1930´erne har ordet RETOUR
en understregning (se figur 2). Sidstnævnte
stempel anvendtes til ca. 1970, hvorefter man
gik over til at anvende kombinerede stempler,
dels med ordet Retour, dels med årsagen til
returnering på fransk (se figur 4).

Undtagelsesvis ser man dog også andre
returårsagsstempler. I figur 5 vises et brevkort
sendt 16. februar 1925 fra Offenbach til
København, som returneres med stemplet
Adresse insuffisante og Utilstrækkelig
adresse samt København K. i violet farve.
Efter forfatterens opfattelse er der tale om eet
kombineret stempel.

Figur 1: Brev sendt fra London 19. marts 1929 til København. Sat i porto af 20 øre, hvilket antagelig
har været årsagen til, at modtagelse blev nægtet. Returneret via Returpostkontoret, hvor det forsynes med
det grønne dagstempel med dato 27. MRS. 1929 samt tekst RETURPOSTKONTORET og forneden
KØBENHAVN (type 1 a). Desuden stemplet RETOUR samt REFUSÈ i ramme, begge i grøn farve. I
Danmark er påsat et portomærke på 20 øre; men dette beløb er ikke blevet betalt af modtageren.
I London er der påsat portomærke på 2 pence, som afsenderen måtte betale for at få sit brev tilbage.
Bemærk at der ingen returmærkat på dette brev.
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Sidst i 1960 ´erne ses et liniestempel med
fransk tekst og relativt små bogstaver. (Se
figur 3)

fransk (se figur 4 og 6). Disse stempler findes
såvel med som uden ramme. Brugsperioden
er indtil omkring 1990.

Fra begyndelsen af 1970´erne går man over
til at anvende kombinerede stempler med
ordet Retour samt den aktuelle returårsag på

I figur 6 vises en oversigt over stempler, der
blev anvendt ved Returpostkontoret omkring
1988. Bemærk at stemplerne i venstre lod‑
rette kolonne er kombinerede stempler

Figur 2: Brev sendt fra Tyskland 28. november 1934 til København Valby. I henhold til stempel på
bagsiden er adressaten ubekendt. Indsendt til Returpostkontoret, hvor det forsynes med et dagstempel med
tekst RETURPOSTONTORET og forneden KØBENHAVN samt dato 8 DEC. 1934. (type 2 a).
På bagsiden stemplet med rammestempel ADRESSE INSUFFISANTE i grøn farve.
Der er ingen returmærkat på dette brev.

Kom til vores klubaftener

- hyggeligt samvær og interessante foredrag.
Se mødeprogram på midtersiderne
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Figur 3: Brev sendt 31. juli 1967 fra Reykjavik til Frederiksværk. Stemplet Retour samt med småt
”Inconnu” nederst til højre. Returneret med påskrift på bagsiden: ”Sommerhuset er ubeboet” samt
Returpostkontorets dagstempel type 3 a med dato18. august 1967 på bagsiden.

Figur 4: Brev sendt fra Sollentuna 21. juli 1977 til Hvidovre. Stemplet med kombineret stempel
”Retour déménagé”. På bagsiden Returpostkontorets dagstempel type 3 c med dato 11. august 1977.
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Figur 5: Brevkort sendt 16. februar 1925 fra Offenbach til København. Returneret med
tosproget stempel Adresse insuffisante Utilstrækkelig adresse samt København K i violet farve.
Det forfatterens opfattelse, at stempling er sket i Returpostkontoret, dels fordi forsendelsen er
efter 15. november 1923, fra hvilken dato alle returforsendelser til udlandet skulle indsendes
til Returpostkontoret, dels fordi brevkortet forneden til højre er stemplet 21. Febr. 1925, hvilket
angiver den dato, hvor brevkortet er indgået til Returpostkontoret.
Bemærk ingen returmærkat. Bemærk endelig at der i brevkortets venstre side ses resten af en
vignet – antagelig en forespørgselsvignet til en mulig adressat. Det er ikke en kvalitetsmangel, at
vignetten er revet af på det tidspunkt, hvor brevkortet skal returneres, idet brevkortet, så længe
vignetten sad på brevkortet, ville blive fremsendt til den anførte adresse på vignetten.
Så for at sikre returnering var man nødt til at afrive vignetten.

I figur 6 vises en oversigt over stempler, der blev anvendt ved Returpostkontoret omkring 1988. Bemærk at
stemplerne i venstre lodrette kolonne
er kombinerede stempler

Hovedtype 1. Ovalt stempel med lige
stempelkant og dansk tekst

Returpostkontorets dagstempler
Disse var fra 1923 og indtil ca. 1990
ovale stempler og kan opdeles i følgende
hovedtyper, nemlig:

Hovedtype 3: Ovalt stempel med lige
stempelkant og fransk tekst

Hovedtype 2: Ovalt stempel med savtakket stempelkant og dansk tekst

Modtager du ikke KPK’s nyhedsbrev?
Send en e-mail til Jørgen Jørgensen: jrgen@jrgensen.dk
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Figur 6:Ark med Returpostkontorets stempler omkring året 1988 (er reduceret til 75%)
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Type 1 c:
Ovalt stempel med lige stempelkant. Tekst
RETURPOSTKONTORET KØBENHAVN
samt dato. Måler vandret 38/39 mm. og
lodret ca. 26 mm. Denne stempeltype minder
meget om type 1 b; men en detailleret opmåling viser, at det er to forskellige stempeltyper
Dette stempel kendes anvendt i året 1959 og
først kendte dato er 13. marts 1959.

Type 1a:
Ovalt stempel med lige stempelkant. Tekst
RETURPOSTKONTORET KØBENHAVN
samt dato. Måler vandret 36/37 mm. og
lodret 26/27 mm. Ovalen på denne stempeltype
virker mere ”rund” end på de to efterfølgende
stempeltyper.
Dette stempel kendes anvendt i årene 1924
– 1930 og først kendte stempeldato er 27/1
1924 i grøn farve. Ankomststemplet 23. december 1923 er derimod i violet farve.

Type 1 d:
Ovalt stempel med lige ovalkant. Tekst RETURPOSTKONTORET samt dato.

Type 1 b:
Ovalt stempel med lige stempelkant. Tekst
RETURPOSTKONTORET KØBENHAVN
samt dato. Måler vandret ca. 39 mm. og
lodret 26/27 mm. Denne stempeltype virker
mere aflang end type 1 a.

Måler vandret ca. 40 mm. og lodret ca. 25
mm. Dette stempel kendes anvendt i årene
1961 – 1964 og først kendte afstempling er
20/7 1961. Ovalen på denne stempeltype
virker mere aflang end de øvrige dagstempler
af hovedtype 1.

Dette stempel kendes anvendt i årene 1949 –
1951 og først kendte dato er 26/2 1949.

En oversigt over dagstempler af hovedtype 1
er vist i figur 7

Figur 7: Oversigt dagstempler type 1 a – 1 d
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Den næste hovedtype af det ovale stempel
med teksten Returpostkontoret København
samt dato er karakteristisk ved, at stemplets
kant er savtakket. Denne stempeltype kan
opdeles i følgende:

Type 2 c:
Ovalt stempel med savtakket stempelkant.
Tekst RETURPOSTKONTORET KØBENHAVN samt dato. Måler vandret 41/42
mm. og lodret ca. 27 mm.. Stemplet kendes
anvendt i årene 1946 – 1950 og først kendte
afstempling er 12/1 1946. Denne stempeltype minder meget om type 2 a; men en
detailleret opmåling viser, at det er to forskellige stempeltyper.

Type 2 a:
Ovalt stempel med savtakket stempelkant. Tekst
RETURPOSTKONTORET KØBENHAVN
samt dato. Måler vandret ca. 42 mm. og
lodret ca. 28 mm. Dette stempel kendes
anvendt i årene 1930 – 1940 og først kendte
afstempling er 29/10 1930.

Type 2 d:
Ovalt stempel med savtakket stempelkant.
Tekst RETURPOSTKONTORET KØBENHAVN samt dato. Måler vandret ca. 41
mm. og lodret ca. 27 mm. Dette stempel er
karakteristisk ved, at bogstaverne er mindre.
Stemplet kendes anvendt i årene 1953 – 1958
og først kendte afstempling er 20/7 1953.
En oversigt over dagstempler af hovedtype 2
er vist i figur 8. Som det fremgår af brugs‑
perioderne, blev de to hovedtyper 1 og 2 af
dagstemplet brugt skiftevis.

Type 2 b:
Ovalt stempel med savtakket stempelkant. Tekst
RETURPOSTKONTORET KØBENHAVN
samt dato. Måler vandret ca. 42 mm. og
lodret ca. 28 mm. Stemplet er karakteristisk
ved, at bogstaverne i ordet ”København” står
tættere sammen, hvorved ordet ”København”
bliver kortene end i de andre stempler. Dette
stempel kendes anvendt i årene 1939/1940
samt i 1945. Først kendte afstempling er 15/9
1939.
Type 2 c:

Figur 8: Oversigt dagstempler type 2 a- 2 d
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I 1964 kommer der et dagstempel med
teksten BUREAU DES REBUTS samt dato.
Det er påfaldende, at det danske postvæsen
først i 1964 – ved at anvende et stempel med
fransk tekst – giver de udenlandske postvæsner viden om, at brevet har passeret det
officielle danske Returpostkontor.

KØBENHAVN V samt dato. Bemærk nyt
postnummer DK-1560. Måler vandret ca.
51 mm. og lodret ca. 25 mm. Dette stempel
kendes anvendt i årene 1976 – 1979. Først
kendte afstempling er 28/9 1976.
Type 3 d:
Ovalt stempel med lige stempelkant. Tekst
BUREAU DES REBUTS DK 1560KØBENHAVN V samt dato. Måler vandret
ca. 49 mm. og lodret ca. 26,5 mm.
Dette stempel kendes anvendt i 1983, og
stempelfarven er violet. Først kendte afstempling
er 2/6 1983.

Stemplerne med den franske tekst kan opdeles i følgende typer:
Type 3 a:
Ovalt stempel med lige stempelkant. Tekst
BUREAU DES REBUTS KØBENHAVN
samt dato. Bemærk intet postdistrikt eller
postnummer. Måler vandret ca. 40 mm.
og lodret ca. 25 mm. Dette stempel kendes
anvendt i årene 1964 – 1967. Først kendte
afstempling er 20/3 1964.

Type 3 e:
Ovalt stempel med lige stempelkant. Tekst
BUREAU DES REBUTS DK 1560KØBENHAVN V samt dato. Måler vandret
ca. 44 mm. og lodret ca. 23,0 mm.
Dette stempel kendes anvendt i årene 1986
og 1987. Først kendte afstempling er 10/10
1986.

Type 3 b:
Ovalt stempel med lige stempelkant.
Tekst BUREAU DES REBUTS DK 1550
KØBENHAVN V samt dato. Bemærk
postnummer DK 1550. Måler vandret ca.
51 mm. og lodret ca. 25 mm. Dette stempel
kendes anvendt i årene 1969 – 1974. Først
kendte afstempling er 9/9 1969. Dette dagstempel ses dog også anvendt 30/8 1979 og
10/1 1980

Type 3 f:
Ovalt stempel med lige stempelkant. Tekst
BUREAU DES REBUTS DK 1500KØBENHAVN V samt dato. Bemærk
postnummer 1500. Måler vandret ca. 44 mm.
og lodret ca. 24,0 mm. Dette stempel kendes
anvendt i året 1994. Afstempling 11/7 1994.

Type 3 c:
Ovalt stempel med lige stempelkant.
Tekst BUREAU DES REBUTS DK-1560

En oversigt over dagstempler af hovedtype 3
er vist i figur 9

Besøg
Den tofarvede studiegruppe
Se mødeprogram på side 120 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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Figur 9: Oversigt dagstempler type 3 a – 3 f

KPK-Auktioner

20. september og 11. oktober v/Svend Åge Marcher
Stedet hvor medlemmer får en god og fair handel.
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Type 4:
Tekst/maskinstempel med tekst i rektangulær
ramme

og i det cirkulære stempel BUREAU DES
REBUTS samt dato. Rammens mål er
vandret ca. 40 mm og lodret ca. 20 mm. Det
cirkulære stempels diameter er ca. 23 mm.
Grøn stempelfarve. Kendes anvendt omkring
1991 – 1993. Et eksempel er vist i figur 10.

BUREAU DES REBUTS
DK-1560 KØBENHAVN V

Figur 10: Udsnit af en forsendelse med dagstempel type 4
Type 5:
Rektangulært stempel i ramme med tekst
BUREAU DES REBUTS
DK-2633 TAASTRUP
Rammens mål er vandret ca. 40 mm og
lodret ca. 19 mm. Sort stempelfarve. Bemærk
ingen dato i selve stemplet. Kendes anvendt
omkring 2007. Et eksempel er vist i figur 11.

Type 6:
Tekst/maskinstempel med tekst i det
cirkulære stempel Post Danmark Ø. Til venstre herfor er trykt RETUR/RETOUR (CN
15) samt angivelse af de forskellige årsager til
returnering på såvel dansk som fransk. Der
er set stempelaftryk med følgende årsager til
returnering:
Ubekendt Inconnu
Adresse utilstrækkelig Adresse
insuffisante
Ingen afleveringsmulighed 		
Manque d`accés
Flyttet Déménagé
men der findes antagelig flere.
Det cirkulære stempels diameter er ca. 25
mm. Blå stempelfarve. Kendes anvendt 2007
– 2014. Et eksempel er vist figur 12.

Figur 11: Udsnit af en forsendelse med dagstempel
type 5

Figur 12: Udsnit af en forsendelse med dagstempel type 6
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I figur 14 vises et stempel med teksten
RETUR TIL AFSENDEREN, som blev
brugt til forsendelser, der skulle returneres til
danske afsendere. Stemplet måler 35 mm. x
20 mm. Stemplet kendes brugt i 1920 ´erne
og 1930 ´erne og kendes kun i grøn farve.

Andre stempler ved Returpostkontoret
I figur 13 vises et udsnit af bagsiden af et
brev med et liniestempel RETURPOSTKONTORET Stemplet måler 58 mm. x 6
mm. Stemplet kendes brugt i 1920 ´erne
og 1930 ´erne og kendes kun i grøn farve.
Anvendelse af stemplet har sikkert blot været
for at markere, at forsendelsen har passeret
Returpostkontoret.

Figur 13: Udsnit af bagsiden af et brev med et liniestempel RETURPOSTKONTORET.
Stemplet måler 58 mm. x 6 mm.

Figur 14: Brev sendt 8. marts 1936 til Philadelphia, USA. Påstemplet incunnu på bagsiden. Har været
åbnet af det amerikanske postvæsen og er derefter forseglet med amerikanske brevlukkemærker.
Returneret til Danmark, hvor det forsynes med Returpostkontorets forespørgselsvignet samt 3-liniet stempel
RETUR TIL AFSENDEREN i sædvanlig grøn farve.
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I figur 15 vises et stempel med teksten Mærket
ugyldigt Returpostkontoret. Stemplet måler
32 mm. x 9 mm. Dette stempel blev brugt
på portomærker (og senere frankostempler)
for at tilkendegive, at efterportoen af en eller
anden grund ikke skulle opkræves. Dette
stempel kendes brugt i 1930´ere og kendes
kun i violet farve.

det nu var almindeligt at frankostemple
forsendelser, der skulle sættes i efterporto.
Teksten i dette stempel viser – i forhold til
teksten i det i figur 15 viste stempel – mere
tydeligt, hvad der er meningen, nemlig at der
skal ses bort fra portomærket/frankostemplingen, således at forsendelsen ikke skulle
ansættes i efterporto. Rammestemplet måler
35 mm. x 19 mm. Dette stempel kendes
brugt fra 1940 ´erne og i hvert fald til sidst i
1980 ´erne. (Er vist i figur 6 øverst til højre).
Det kendes i violet og grøn farve.

Dette stempel afløses af et rammestempel
med teksten Portomærket ( - stemplet)
annulleret Returpostkontoret. (se figur 16).
Som vist er der indføjet ”( - stemplet)”, idet

Figur15: Brev sendt 14. september 1935 fra Birkerød til København. På bagsiden er noteret Modtagelse nægtet, antagelig fordi brevet har været underfrankeret. Brevet sættes derfor i porto af 10 øre jfr. påskrift, ligesom der påsættes et
10 øres portomærke. I forbindelse med
behandlingen i Returpostkontoret ophæves udtakseringen i porto af en eller
anden grund. Tallet 10 overstreges, ligesom portomærket påstemples
Mærket ugyldigt Returpostkontoret

Mødeprogram - se midteropslaget !
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Figur 16: Udsnit af et postkort med et rammestempel med teksten
Portomærket ( - stemplet) annulleret Returpostkontoret. Som vist er
der indføjet ordet ”( - stemplet)”, idet det efterhånden blev almindeligt at
frankostemple forsendelser, der skulle sættes i efterporto. Rammestemplet
måler 35 mm x 19 mm.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke Hans
Christian Vogensen og Ebbe Meyer for at
have stillet materiale til rådighed for denne
undersøgelse samt for gode råd og vejledning.

Efter at ordningen om indsendelse af uanbringelige forsendelser til Returpostkontoret
fra den 15. november 1923 blev sat i kraft, er
det påfaldende, at mange af de uanbringelige
forsendelser ikke blev forsynet med en
returmærkat; men det skyldes formentligt, at
postkontorene var bekendt med, at Returpostkontoret forsynede alle breve uden returmærkat med et stempel med en fransk tekst,
der angav grunden til returnering.

Såfremt nogle af læserne skulle have for‑
sendelser med Returpostkontorets stempler,
som ikke er vist i denne artikel, vil forfatteren
gerne have en kopi heraf i naturlig størrelse,
idet der ikke findes så meget brevmateriale,
og ofte er kvaliteten meget dårlig. Min mail
adresse er: kurthansenrevision@mail.tele.dk

Forfatteren har ikke fundet nogen meddelelse
i OM, hvorefter postkontorene ikke mere
skulle påsætte returmærkater på de uanbringelige forsendelser. Det ville også være
mærkeligt, idet der stadig blev udsendt nye
oplag af returmærkaterne (seneste registrerede
udgivelse er oktober 1958).

Litteraturhenvisning:NFT 2005 side 35:
Postvæsnets internationale retur-etiketter

Postiljonen holder eftersyn i KPK
Den 13. september fra 16:30 til 19:00
holder Postiljonen i KPK sit danske eftersyn til den 218. - 219. auktion.
(Auktionsdatoer 29. - 30. september i Malmø.)
Aftal på forhånd med Postiljonen, hvis du ønsker at se lots udover DK.
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The Royal Philatelic Society London (RPSL) will celebrate its 150th anniversary in 2019.
For this occasion an international exhibition will be held in Stockholm.
H.M. King Carl XVI Gustaf of Sweden has graciously agreed to be the Patron.

The exhibition will comprise philatelic dealers and auction houses from all over the world.
The exhibition will have an extensive philatelic and social program.
Only Fellows and Members of the RPSL will be allowed to exhibit.
The competitive classes will be judged by an international jury appointed by the Council of The RPSL.

STOCKHOLMIA 2019
will be organised at
“Waterfront Congress Centre”,
Nils Ericsons Plan 4.
It is Sweden’s newest and most
versatile venue for large-scale
meetings and events.

For more information: visit the website stockholmia2019.se142
or contact Jonas Hällström : jonas@stockholmia2019.se
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International efterårsauktion
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