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Formanden har ordet
Bestyrelsen har fastlagt program for forårssæsonen
2021 samt Samlermesse 14. Februar 2021 men i disse
tider ved kun regeringen om vores møder og arrangementer kan afholdes. Der opfordres til holde sig informeret via klubbens hjemmeside eller facebook profil.
www.randersfilatelistklub.dk
www.ranfil.dk/facebook
Kontingent 2021
Til dem der ikke allerede har betalt for 2021 sæsonen er her betalings info.
Kontingent er fastsat til kr. 450,- og kan indbetales på bankkonto
Reg. 6187 Konto. 0007616775 eller via mobilepay til tlf. 20 43 60 90
Betalingsfrist er 28. februar 2021
Mvh Dan Hougesen
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Overtryk - ”provisorie”
af Hans-Henrik Sørensen, Randers Filatelistklub

Et overtryk er et ekstra lag af tekst eller grafik, der trykkes på forsiden af et
allerede eksisterende frimærke. Postvæsenet benytter overtryk af mange
forskellige årsager:
1. Pludselig ændring af portosats (mangel på en bestemt pålydende værdi)
(fig. 1)
2. Frimærket, der overtrykkes, skal have en tillægsværdi (fig. 2)
3. Frimærket skal benyttes til andet formål (fig. 3)
4. Indførsel af ny valuta (fig. 4)
5. Frimærket skal benyttes i et andet land / område (fig. 5)
6. Et restoplag af frimærker anvendes med nyt pålydende (fig. 6)
7. Dagligmærke skal markere særlig begivenhed, person el. lign. (fig. 7, 8)
Fig. 1: 5.000 Mark overtrykt med ”2 mio.” Tyskland (1923)
Fig. 2: Danmark (1958) ”30 + 5” – de 5 øre gik til Ungarnshjælpen. ”Tillægsværdi”*

Fig. 3: Danmark (1921) alm. Frimærke skal nu benyttes som ”PORTO-mærke”
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Fig. 4: Tyskland (1990) DDR ophører og ny valuta indføres (DM)

Fig. 5: Britisk frimærke til brug i den nyetablerede ”Irske Fristat” (1922)

Fig. 6: Danmark (1956) et restoplag af 20 og 25 øres frimærker får ny, aktuel pålydende (30 øre)
Fig. 7: USA (1928) Den mytiske amerikanske revolutionære krigshelt
" Molly Pitcher " blev hædret med et overtryk

Fig. 8: Danmark (1959-60) Flygtningeåret ”hædres” med overtryk

* Udtrykket "tillæg" i filateli beskriver enhver form for overtryk, der ændrer
prisen på et frimærke. Tillæg hæver prisen hos postvæsenet, og postvæsenet
afregner ekstrabeløbene hos den organisation, der skal have de indsamlede
penge.
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Frimærker er undertiden blevet overtrykt flere gange. Et berømt eksempel på
gentagen tillæg skete under den tyske hyperinflation 1921–1923 . Priserne
steg så hurtigt og dramatisk, at frimærker, der kostede fem eller ti pfennigs i
1920, blev overtrykt til salg i værdier af tusinder, millioner og til sidst milliarder af mark. [fig. 1]
Også i Danmark har man benyttet ”dobbelt-overtryk”(fig. 9)
Danmark (1921) ”Soldaterfrimærket S-F” blev benyttet af soldater, der var indkaldt til den såkaldte
”sikringsstyrke” under 1. verdenskrig. Restoplaget
blev så genanvendt – efter nyt overtryk – som
portomærke.
Frimærker blev bl.a. overtrykt for at indikere brug
til en særlig funktion eller kombination af funktioner; beregnet til luftpost, officiel post, aviser , porto, speciel levering, telegraf, postfærge osv.

Fig. 9

Var frimærkerne en gang blevet overtrykt til et nyt formål, var de ikke længere brugbare som almindelige frimærker. Et mærke overtrykt POSTFÆRGE
kunne således ikke benyttes til at frankere et almindeligt brev – det kunne
udelukkende anvendes til at frankere pakkepost, der skulle sendes via postvæsenets færger.
Et overtryk kunne også få et fx tjenestemærke til at gælde som et almindeligt frimærke. Fx Danmark (1912) (fig.
10

Fig. 10

Overtryk er også blevet brugt som sikkerhedsforanstaltning for at forhindre misbrug og tyveri. I det nittende
århundrede blev Mexico plaget af tyveri af frimærker på
vej til fjerntliggende postkontorer. For at tackle dette
blev frimærker afsendt fra Mexico City til de lokale distrikter, hvor de blev overtrykt med distriktsnavnet - de
var ikke gyldige til porto uden overtrykket (fig. 11)
Nationer overtrykte frimærker til brug i deres kolonier
hovedsageligt af de samme grunde som til deres hjemmebrug. På grund af dårlig planlægning skulle forsyningsproblemer hurtigere end forventet skifte postrater,
ændringer i valuta eller andre grunde, at de løb tør for
frimærker, og efterspørgslen skulle imødekommes.
Nogle overtryk blev brugt til at etablere den første fase
af posttjenesten i en ny territorial besiddelse eller koloni:
(fig. 12 og 13)

Fig. 11: Mexico (1856):
Overtryk i Guanajuatodistriktet.
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Fig. 12: Cuba (1899): USA frimærke
overtrykt, så det kan benyttes i Cuba
(der var amerikansk fra 1899-1902):

Fig. 13: Storbritannien (1957):
Overtrykt til brug i Qatar:

I kampzoner står forsyningen af frimærker generelt lavt på militærets prioriteringsliste. I omstridte eller besatte områder er erobrede lokale frimærker
ofte hensigtsmæssigt overtrykt af besættelsesstyrkerne.
Belgien (1916) Første Verdenskrig: Tysk frimærke overtrykt med "Belgien" til
brug under den tyske besættelse. (Fig. 14)
Fra lande som fx USA, Belgien og Frankrig kendes der ”overtryk”, som kaldes
”forudsannullering”. Her er der tale om frimærker, der sælges fra posthusene
til fx virksomheder, der så kan frankere deres (ofte store mængder – såkaldte ”bulkkøb”) forsendelser med de pågældende frimærker. I flere lande opnår
firmaer o.l., der benytter sig af disse forudannullerede frimærker samtidig rabat. Postvæsenet spare også tid på at skulle afstemple forsendelserne. Her er
eksempel fra USA. (Fig. 15)

Fig. 14

Fig. 15
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Siden 1980'erne bruger mange moderne postsystemer ikke længere overtryk
til at angive ”bulkkøb”. Massepost frankeres ved hjælp af stregkoder på fortrykte konvolutter eller på blanke selvklæbende etiketter . Det amerikanske
postvæsen indførte således en ny standard for stregkode annullering i 2011.
Nogle frimærker er aldrig gyldige til postbrug. De er lavet til brug i salgsfremmende udstillinger eller som referencemateriale af postmyndigheder og UPU
(Den internationale Postunion).
Australien (1924): Overtrykt ”SPECIMEN” (= mønster eller prøve)
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Program for forårssæsonen 2021
Tirsdag d. 19. januar
Besøg af Sct. Georgs gilderne der kommer med tusinder af frimærker
Auktion: klub og medlemmer.
Tirsdag d. 2. Februar
Foredrag med Søren Chr. Jensen - Frimærkernes første tid
Auktion: klub og medlemmer.
Søndag d. 14. februar
Samlermesse i Fritidscentret fra kl. 10.00-15.00
Tirsdag d. 16. februar
Alternativ placering
Auktion: klub og medlemmer.
Tirsdag d. 2. marts
Klubauktion med 50 lots a' 50 kr. i opråb.
Tirsdag d. 16. marts
Almindeligt klubmøde med rodekasse auktion, medlemmerne opfordres til
at lave nogle gode rodekasser til dagens auktion.
Tirsdag d. 30. marts
Vi opstiller 5 salgsborde: Tilmelding hos formanden.
Auktion: klub og medlemmer.
Tirsdag d. 13. April
Generalforsamling. Auktion over klubben materiale hvis der er tid hertil.
Tirsdag d. 27. april
Der arbejdes på at finde en foredragsholder til dette møde
Auktion: klub og medlemmer.
Tirsdag d. 11. Maj
Vi afslutter forårat med en frimærkequiz
Auktion: klub og medlemmer.
Vi ses den 17. august 2021
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