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At være frimærkesamler vil sige at være ramt af 
eller have en hobby med mange facetter eller 
som beskrevet i et ældre leksikon - værende 
mangfoldig, nuanceret, spillende og levende. 
F.eks. er der jo nærmest utallige samleområder 
eller lande og motiver en-gros, der hver især kan 
samles stemplet, ubrugt, postfrisk, på brev, 
postkort og i 4-blokke/helark. 

Materialet anskaffes ved bytte/køb hos anden 
samler, frimærke-forretning (hvis man kan finde en!), auktionshus 
eller hos sin frimærkeklub. Materialet placeres så i et album med 
fortryk eller blanke sider, en indstiksbog, på plancer eller i 
kuverter/poser. 

Og hva'så? Ja, nogle vil gerne udstille sine frimærker, hvilket andre 
absolut ikke ønsker at gøre, ligesom alle samlere ikke er 
interesserede i at gå på frimærkeudstillinger. Der er også 
frimærkesamlere, der går lidt/meget dybere ind/op i det at samle, og 
som - måske lidt hvoski-snovski - bliver kaldt filatelister, som så at 
sige går BAGOM frimærkeudgivelserne gennem egne/andres 
studier. Kort sagt en hobby med lige præcis de muligheder, der 
tiltaler den enkelte bedst, hvilket igen betyder, at man f.eks. i en 
frimærkeklub næppe kan finde 4-5 medlemmer, der samler på helt 
samme måde eller facon. 

Hvorfor denne opremsning af banaliteter eller forhold, der for Jer er 
selvfølgeligheder? Det er såmænd bare for at give et indtryk af, hvor 
svært eller nærmest umuligt det er at lave et mødeprogram, der 
tilgodeser blot flertallets interesser i samme omfang. På den anden 
side mener jeg, at vort mødeprogram egentlig på udmærket måde 
efterlever de ønsker, klubmedlemmerne gav udtryk for i tidligere 
spørgerunder. 

Derfor: Vær positiv og nyd frimærkeriets mangfoldigheder.i 
samværet med de ca 45 deltagere i klubmøderne, der i næste 
halvsæson begynder 26 AUGUST.  På gensyn.
 

Formanden har ordet
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”Ødelagte” frimærker
Denne artikel handler om frimærker, der er blevet manipuleret med, 
enten for at undgå genbrug eller tyveri. Da frimærker blev 
introduceret for danskerne den 1. april 1851 indførtes samtidig en 
måde at annullere frimærker på. Det kunne være ved afstempling 
eller blækannullering. Det resulterede i, at frimærkesamlerne kunne 
samle på både postfriske og stemplede mærker. 

Uerfarne samlere af tidlige Afghanske 
frimærker har smidt mange brugte 
frimærker ud, da de ikke var komplette. De 
vidste ikke, at frimærkerne blev annulleret 
ved, at der blevet skåret eller revet et 
stykke af frimærket (Se figur 1). 

Der er nok mange samlere, der har været meget utilfredse med det 
danske postvæsen, når det kommer til afstempling af frimærker. I 
det viste eksempel på figur 2 er stemplet ikke retvendt og 
bølgelinjerne ødelægger frimærkerne som samleværdige. 

Et irritationsmoment for mange er blækannulleringer, som postbudet 
anvender, hvis forsendelsen ikke er blevet afstemplet på 
postcentrene.  

figur 1. Afghansk frimærke

figur 2. Ikke retvendt stemplet figur 3. Blækannullering

Frimærker ødelagt af postvæsenet

Af Bruno Nørdam, Randers Filatelistklub
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Tiderne har dog skiftet med hensyn til disse streger på frimærkerne. 
Hvis man finder et 4 RBS frimærke med blækannullering, skal man 
beholde det i sin samling. Allerede den 8. april 1851, altså en uge 
efter frimærkets indførelse, kom der et cirkulære om at frimærkerne 
skulle gennemstryges med pen og blæk, således at blækstregen er 
synlig på brevet uden for mærket i de tilfælde, hvor sværten fra 
stemplet ikke var hensigtsmæssig. Det kunne måske være en ide at 
samle på moderne overstregninger i forskellige farver (kuglepen, 
tuschpen, sort farve, blå farve).  

Nogle postbude er blevet udstyret med et specielt stempel til 
annullering af frimærker, der er gået gennem kontrollen uden at blive 
afstemplet (figur 5). 

Verdens dyreste frimærke, British Guiana one cent 1856 på magenta 
papir, er forsynet med postassistent E.D. 
Wrights initialer. Det blev her i 2014 solgt 
til den nette sum af 52 millioner kroner.  
For at undgå forfalskninger på de 
primitive trykte frimærker fra British 
Guiana, blev de forsynet med 
postmesterens eller en af hans 
medarbejderes initialer. Værdien på et 
dansk frimærke med postbud Jens 
Hansens initialer gør nok ikke et 
frimærke mere værd, tværtimod.

figur 4. Blækannullering

figur 6. British Guiana one cent 

figur 5. Stemplet af postbud



Færøerne var indtil 1975 dansk postområde og derfor omfattet af en 
portoforhøjelse pr. 1. januar 1919. Beskeden om de nye takster kom 
først frem til Thorshavn den 9. december 1918. Man forventede, at 
de nye frimærker ville ankomme med det næste skib den 19. 
december 1918, men de var ikke 
med. Postmesteren forudså 
mangel på 2 øres mærker og 
fremsendte derfor telegrafisk en 
forespørgsel om, hvordan man 
skulle forholde sig. Svaret fra 
Danmark var, at når man havde 
solgt 1, 2 og 5 øres mærkerne, 
måtte man halvere 4 øres 
mærkerne (figur 7). 

Guernsey blev besat af tyskerne 
den 30. juni 1940. I begyndelsen 
af besættelsen anvendtes 
engelske frimærker. Dog var 
lageret af 1 penny mærkerne ved 
at være tømt, så op til julen 1940 
blev det tilladt at bruge diagonalt 
halverede 2 pence frimærker 
(figur 8).

Hovedparten af postvæsenets kunder ønsker at overholde de 
udstukne regler og at sætte korrekt porto på forsendelserne. En 
mand ville i maj 1963 sende et brev, der maksimalt vejede 50 gram 
og derfor kostede 35 øre. Han havde 
et 30 øres og et 10 øres frimærke, 
men ingen 5 øres frimærke.  Hvad var 
mere nærliggende end at halvere et 10 
øres mærke (Figur 9). Man kan nok 
ikke forvente, at dette halverede 
frimærke nogensinde vil opnå samme 
høje priser som de halverede 
frimærker fra Færøerne og Guernsey.
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figur 7. halveret frimærke

figur 8. halveret frimærke

figur 8. privat halveret frimærke



I 1868 fik englænderen Joseph Sloper patent på en maskine, der 
kunne perforere frimærker for at forebygge tyveri af frimærker. 
Mange firmaer og institutioner lå inde med mange frimærker, som 
kunne friste svage sjæle til at stjæle dem. Perforeringen består i at 
nåle, der danner et firmas initialer eller logo, presses ned gennem 
frimærkerne. Udtrykket perfin kommer af de engelske ord 
PERforated INitials. Systemet blev indført i Danmark i 1876. 
Gennem mange år var perfins ringeagtet af samlerne og endte 
derfor i papirkurven. 

I den seneste år er der kommet en stigende interesse for perfins, og 
der er endog dannet en forening for samlere af perfins i Danmark, 
nemlig Dansk Perfin Samlerklub. Ved at studere perfins får man en 
viden om de firmaer og institutioner, som anvendte dem. Det var ikke 
kun frimærker, der blev perforerede. I Danmark kendes perfins på 
bypostmærker, cinderellamærker, gebyrmærker, helsager, 
jernbanemærker, julemærker, kontrolmærker, provisoriemærker, 
sparemærker, stempelmærker, fakturastempelmærker og 
opgørelsesstempelmærker. I figur 10 ses perfins på postfrimærker.

Frimærker sikret mod tyveri (perfin)

Figur 10 Perfins med A/S Kosangas, Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og Gyldendals Boghandel

Artiklen fortsættes i næste nummer af Takken

I.P. PEDERSENS MØNTHANDEL
THORSGADE 4 - 8900 RANDERS - 86 41 40 11

Mønter, Kataloger, Møntalbum, Møntskabe

Frimærker, Frimærketilbehør, Porcelænsfigurer, Platter

Søger de:

Kom og se vort udvalg!!
Ønsker De at SÆLGE, er det også os...



Tirsdag den 26. august
Vi starter forsigtigt op efter en forhåbentlig varm sommer med et
almindeligt møde og bytteaften inkl. 

Husk at auktionslisten til byttedagen den 5. oktober 2014 skal 
sendes som mail til Dan Hougesen: dan@hougesen.net.
Send din mail adresse til Dan så får du tilsendt skemaet med 
plads til 10 lots.

Tirsdag den 9. september
Kai Jensen, Ebeltoft (tidl. Århus) kommer med hele sin beholdning af 
frimærker.
Orientering om Jubilæumsudstilling.
Auktion over medlemmers og klubbens materiale

Tirsdag den 23. september

.

Søndag den 5. oktober
Byttedag i Fritidscentret. Se info. på side 12

Tirsdag den 7. oktober
Storauktion over klubbens meteriale. Der kan ikke indleveres 
materiale af klubmedlemmer på dette klubmøde.

Tirsdag den 21. oktober
Frimærkekonkurrence!! 

Auktion over medlemmers og 
klubbens materiale.

Auktion over medlemmesr og klubbens materiale.

Foredrag af Hans Urbak om Katastrofepost.
Auktion over medlemmers og klubbens materiale

Ove Thomsen vil fortælle om "livet med frimærker"
Tirsdag den 4. november

Auktion over medlemmers og klubbens materiale.

Program for efterårssæsonen 2014



Tirsdag den 11. november
Stiftelsesfest. vi fejrer klubbens 97 års fødselsdag med bøf og gule 
ærter hos Anne Marie. Se mere side 13

Tirsdag den 18. november
Storauktion over medlemmernes og klubbens materiale

Lørdag den 29. november
Juleudstilling i Kulturhusets sal fra klokken 10.00-16.00. Her er
mulighed for at vise dine flotte samlinger frem for et interesseret
publikum. Igen i år der detagelse af kunstgruppen BIFROST som i år 
har arbejdet med at designe julemærker. Der vil være mulighed 
for at købe julemærkerne til en pris af 5 kroner stykket. Overskuddet 
går ubeskåret til Julemærkefonden. Udstillingen finder sted i 
Kulturhusets store sal den 29. november fra klokken 10 til 16.

Se Leon Sørensens flotte julemærke på bagsiden.

Tirsdag den 2. december
Vor traditionelle juleafslutning, hvor vore medlemmer har mulighed
for at give børn og vel især børnebørn en oplevelse. Der bliver
som sædvanligt 10 bankospil med flotte præmier, og så går det løs
med godteposer til børnene og kaffe/kage.

Tirsdag den 16. december
Luxusauktion!

Denne aften afholdes Luxusauktion over klubbens til formålet 
indkøbte materiale. Der kan ikke indleveres materiale af 
klubmedlemmer på dette klubmøde.

Vi ses i det nye år den 13. januar 2015

 



Fra generalforsamlingen den 5. april 2014
Valg: 

Kim K. Nielsen blev indvalgt i bestyrelsen i stedet for Bruno Nørdam, 
som ikke ønskede genvalg.

Kim's plads som 1. suppleant blev overtaget af Michael Gillibrand.

Æresmedlem:

Vor mangeårige formand Erik Sørensen blev med applaus udnævnt til 
æresmedlem. 

Vedtaget forslag:

Bestyrelsen skal nedsætte ad hoc udvalg i forbindelse med aktiviteter 
ved udstillinger og PR. 

Udvalget skal bestå af 5-7 medlemmer, hvoraf de 2 er fra bestyrelsen. 

Klubmedlemmerne gør sig bemærket 
på udstillingen ”Hornslet 20-14”

På udstillingen "Hornslet 20-14", 
der blev afholdt den 29. og 30. marts 2014 fik

Kell Pedersens stor sølv for 
”Cykelsport Danmark”

og

Henning G. Jensen sølv for  
"Om at slå bro i Danmark"
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Grafisk sparring

Layout og rentegning

Grafisk produktion

Digital print

Offset- og rotationstryk

Online design og produktion

Klubudstilling i 2017 i anledning af

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 11. og 12. november 2017, 
hvor Randers Filatelistklub vil fejre sit 100 års jubilæum med en 
udstilling. Åbningsdagen bliver på selve stiftelsesdatoen for klubben.

Udstillingen kan ikke gennemføres uden medlemmernes hjælp. 
Overvej derfor allerede nu om hvordan du kan bidrage til udstillingen 
(udstille selv, være med til opsætning og nedtagning, vagt m.m.). 

Der er nedsat et udstillingsudvalg med deltagelse af hele 
bestyrelsen samt Kell Pedersen, Hans-Henrik Sørensen og Bruno 
Nørdam. 

Følg med i planerne for udstillingen på klubbens hjemmeside og her 
i TAKKEN.

klubbens 100 års jubilæum



Vore byttedage er stadig en af de store aktiviviter, særlig for de 
mange samlere, der endnu ikke er blevet medlem. De er selvfølgelig
altid velkomne, både i dag og til at besøge os en mødeaften.

Vi afholder igen byttedag Søndag den 5. oktober kl. 10.00 til 16.00 i 
Fritidscentret, Vestergade. Byttedagen vil som altid omfatte en 
storauktion over klubbens og medlemmernes materiale. Auktionen 
starter kl. 15.00, men forinden er der mulighed for eftersyn kl. 13.30 
– 14.30, hvorfor dit materiale skal afleveres senest kl. 12.00. 
Fortegnelse over materialet skal indleveres på 1. mødedag efter 

sommerferien tirsdag den 26. 
august eller sendes pr mail til Dan 
Hougesen: dan@hougesen.net, 
senest d. 23. september 2014, 
således at auktionslisten kan 
færdiggøres i god tid inden 
byttedagen. Som en service kan 
aktionslisterne udskrives fra 
www.randersfilatelistklub.dk - fra
menupunktet byttedag.

For at vise frimærke-flaget prøver vi igen at være med på 
 

ØSTERVOLD LØRDAG den 30. AUGUST fra kl. 10.00.
Det betyder, at vi får et bord på 4 m længde at boltre os på og
møve os ind på de hundredvis, ja nærmest tusindvis af mennesker,
(hvis solen skinner) der normalt besøger arrangementet. Klubben vil 
medbringe bl.a. poser med frimærker til børnene og TAKKEN til de 
interesserede og nysgerrige. Standende på markedet fordeles efter 
først-til-mølle princippet, så jo før vi møder op, jo bedre muligheder 
har man. Og på samme måde vil det øge effekten, hvis vi/klubben er 
nogle stykker til at sælge vor klub til nye medlemmer, så sig lige til 
på klubmødet den 26. august om du gider kigge forbi og hjælpe til.

Lion Club 
Randers’ Bagagerums-marked. Arrangementet finder sted på

Byttedag

Frimærker på Østervold
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En af sæsonens topscorere er stiftelsesfesten, der holdes den 11 
november 2014 og denne gang på klubbens 97 års fødselsdag.

”HOS ANNE MARIE” Messingvej 74, Randers Kl. 19.00 præcis.

Siden 1917 er der sket mange forandringer i klubben, med ét er
sikkert: Stiftelsesfesten er alle tiders hyggelige sammenkomst for
klubbens medlemmer MED LEDSAGER.

Menuen er som altid:
GULE ÆRTER eller DANSK BØF 
1 øl/ 1 snaps eller 2 glas rødvin
Kaffe/te med småkager.

Prisen er 80 kroner pr. klubmedlem og 170 kroner pr. ledsager.

Det er for øvrigt en uskreven – og ofte overtrådt – regel, at man
ikke har frimærker med til stiftelsesfesten. Dog har bestyrelsen
de seneste år haft diverse med til præmier i amerikansk lotteri og
materiale til en lille festlig frimærkeauktion.

Tilmelding og betaling skal ske SENEST på klubmødet den 4.
november til Jette Bach. På festligt gensyn.

Stiftelsesfest
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Velgørenhedsmærker uden angivelse af tillæg
Af Bruno Nørdam, Randers Filatelistklub

Den 29. april 2014 udgav det danske postvæsen 
et frimærke i anledning af Hendes Kongelige 
Højhed Prinsesse Bendiktes 70 års fødselsdag. 
Frimærket viser prinsessen i en spejderuniform. 
Siden 1965 har hun været formand for 
Pigespejdernes Fællesråd, et hverv hun overtog 
efter sin mor Dronning Ingrid. Frimærket er 
tegnet af den tyske gravør Wolfgang Mauer efter 
et fotografi af Christina Hauschildt. 

Frimærket blev kun solgt i en 5-stribe med fem 
frimærker og fem vignetter med en overpris på 5 
kroner. Prisen er dog kun 9 kroner på FDC, i 
årbog og årsmappe. Overprisen blev fordelt 
mellem Det Danske Spejderkorps, KFUM-
spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters 
Spejderkorps, og Dansk Spejderkorps, Sydslesvig, hvis bomærker 
bliver vist på hver sin vignet. På frimærket ses en repræsentant for 
hvert af spejderkorpsene. Det er første gang siden 1929, at 
tillægsværdien ikke er angivet på selve frimærket.

Hvert af de tre kræftmærker blev solgt med en tillægspris på 5 øre. 
Kilde: Journal 2 2014, Post Danmark
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Normalt følges denne plan til klubmøderne:
Kl. 19.00: Dørene åbnes
Kl. 19.30: Formanden orienterer og der trækkes mødepræmie(r)
Kl. 19.40: Ordet er frit
Kl. 19.45: Aftenens programpunkt
Kl. 20.15: Eftersyn af auktionsmateriale + almindelige klubaktiviteter
Kl. 21.00: Auktion (normalt ikke over 40 lot)
Kl. 21.15: Kaffe / te m. brød + lotteri (2 kr. pr. lod)
Kl. 22.15: Oprydningen påbegyndes

Møderne afholdes i: 
Kongressalen, Fritidscentret, Vestergade 15, Randers

Lånte bøger, kataloger m.v. skal afleveres inden kl. 19.30. 
Udlevering af bøger, kataloger m.v. sker efter kl. 21.30!

Kaffe / te med brød er gratis. Der kan købes øl og sodavand.

Der må ikke ryges i bygningen !

Klubmøder

Husk!

15



BAGSIDEN

Af Dan Hougesen

Ny redaktør nyt design.

I forbindelse med konstituering
af den nye bestyrelse i klubben
er der lavet et par ændringer i 
holdopstillingen. Blandt
ændringerne hører at jeg er 
blevet ny redaktør på Takken
samt klubbens hjemmeside og
har en den forbindelse tilladt
mig at lave en nogle ændringer
af Takkens design, håber i kan lide det.

Til STOR glæde for bestyrelsen har Bruno Nørdam 
sagt ja til at hjælpe med artikler til bladet, dog håber 
både Bruno og jeg at der er andre i klubben der kunne 
tænke sig at bidrage med artikler eller historier små 
som store. Kontakt mig endelig ang. noget sådant.

Yderligere kan jeg meddele at man nu kan hente 
Takken på klubbens hjemmeside som PDF fil.
Da jeg gerne vil digitalisere tidligere udgaver hører jeg 
gerne fra medlemmer som har gamle udgaver liggende 
som jeg kan låne til dette.

Er der forresten nogen der kan gætte afa nr. på 
forsidebilledet? I ønskes alle en forrygende sæson....


