
Forord og tak 
Vil du lave en oversigt over danske firmaperforeringer fundet på Afa-numre 

kombineret med en helt ny vejledende prisliste! udbrød min gamle ven perfin 

specialisten Ole Hansen, da jeg forelagde idéen for ham. God arbejdslyst! 

Og han fortsatte, - at du vil udarbejde en oversigt, det kan jeg godt følge dig i, 

men udarbejde en ny vejledende prisliste, - du må da have fået pip. 

Det er, efter min mening omsonst, at udarbejde en sådan ny en. Det er spild af 

tid. Du ved da, at auktionshusene selv vurderer de forskellige perfin-objekter 

inden de sætter disse i udbud, det er der mange eksempler på. Og ligeså sætter 

handlerne på frimærkemesser, frimærkeudstillinger og byttedage selv den pris 

(de) priser som de vil have for deres varer.  

Men selvfølgelig, - hvis du mener du har en god idé til et nyt koncept, - noget 

nyskabende desangående, så ok, så synes jeg, at du bør gøre det. Det kunne jo 

være, at dette nye koncept, vil fange opmærksomheden derude, således at 

auktionshusene, handlerne, og samlerne vil skele til denne for at få en idé om 

hvad en perfin bør koste. Du har da lov at håbe, men det bliver ikke nogen nem 

opgave. 

Tak herfra til perfin-specialisten Ole Hansen for disse velmenende ord. 

 

Indledning til kombineret vejledende oversigt / prisliste over 
danske firmaperforeringer fundet på Afa-numre. 
Nej, det har ingenlunde været nogen nem opgave at udarbejde denne for alle til 

rådighed stående vejledende prisliste over firmaperforeringer fundet på løse 

Afa-numre, jernbanemærker, julemærker, stempelmærker etc. 

Det har virkelig krævet et tilbageblik på alle de mange registreringer af perfiner 

fundet på Afa-numre jeg i tidens løb har registreret og til stadighed registrerer. 

Hertil kommer de mange registreringer jeg igennem årene har modtaget fra ”De 

Herrer” Perfinsamlerne Ole Hansen, Per Fauerbo Hansen, og andre, hvilket jeg 

i dag er dem alle en stor tak skyldig. Uden dem havde det ikke været muligt at 

prisansætte denne vejledende prisliste. 

 

Om det mere liebhaverbetonede 
Generelt set har jeg personligt altid ment, at en perfin der kun findes i et (unika) 

eller ganske få eksemplarer hører ind under de mere liebhaverbetonede 

spilleregler, således at forstå, at den rigtige pris, er den pris som sælger og 

køber ved forhandling indbyrdes bliver enige om! 

Set ud fra den betragtning vil der hvor de liebhaverbetonede spilleregler gælder 

i prislistens rubrik i stedet for en pris stå ordet ”Lieb” for liebhaver. 

  
Om komplette perfinaftryk fra storperfintypen 
De samme liebhaverbetonede spilleregler gør sig også gældende hvor det drejer 

sig om de komplette perfinaftryk, ”Storperfintypen” fra 1-sæts perforatorer hvis 

store størrelser af nålesæt gør at perfinbilledet heri dækker hen over flere 

frimærker uden hensyntagen til hvor nålene i nålesættet rammer når disse går 

igennem frimærkerne ved perforeringen af et komplet perfinbillede. Det være 

sig perfinbillederne: A 44, B 39, C 11, F 33, H 11, L 45,1, S 60. 
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For enkeltmærker, parstykker, striber og blokke fra disse nævnte perfin-numre 

gælder de samme liebhaverbetonede spilleregler som for det komplette 

perfinaftryk. Nemlig den pris hvad sælger og køber bliver enige om. 
 

Om komplette perfinaftryk fra perforatorer med 2 til 50 nålesæt 
De samme liebhaverbetonede spilleregler gør sig ligeledes gældende hvor det 

drejer sig om de komplette perfinaftryk fra perforatorer ”Standardtypen” der 

har fra 2 til 50 nålesæt i perforatoren, hvori det enkelte nålesæt i disse typer 

perforatorer nøje, er afstemt til, at perforere indenfor rammerne i dagligmærker 

som Øremærker, Våbentypemærker og Monarkmærker. Det være sig komplette 

nålesæt med perfinbillederne: A 6, A 34, A 41, A 55, A 55,1, A 55,2, B 15, B 31, 

B 35,2, B 42, B 42,1, C 14, C 38,D 6, D 58 og D 58,1, D 60, D 62, D 64,2, D 

64,3, D 65, E 6, E 12, E 30, E 31,2, F 6, F 14,. F 14,1, F 26, G 1, G 8, G 17.1, 

G 18 H 1, H 1.1, H 1.2, H 1.3, H 1.4, H 1.5, H 1.6, H 1.7, H 1.8, H 1.9, H 1.10, 

H 1.11, H 1.12, H 1.13, H 1.14, H 1.15,. H 1.16, H 1.17, H 1.18, H 54, J 10 / J 

10.1, J 33,1, K 10, K 16,. K 26, K 26.1,K 38, K 38,1, L 42, M 22, P 24, S 23, S 

26, S 34, S 38, T 5, T 25, T 27, T 27.1, Logo 2.1, Logo 3.1,  

Frimærker fra ark hvori det komplette perfinaftryk er perforeret med 

ovennævnte perforatorer ”Standardtypen” og brugt enkeltvis påsat forsendelser, 

prisansættes på lige fod med mærker perforereret med 1 sæts perforatorer.  

For parstykker, striber og blokke fra disse ovennævnte perfin-numre gælder de 

samme liebhaverbetonede spilleregler som for de komplette perfinaftryk, 

nemlig den pris sælger og køber bliver enige om. 
 

Prisansættelse af danske firmaperforeringer fundet på Afa-numre, 
jernbanemærker, julemærker, stempelmærker etc. (De løse 
mærker) 

1. Prisansættelsen som i øvrigt er en skønsmæssig vejledende 

prisansættelse af det enkelte perfin-nummer, er modsat de mere 

liebhaverbetonede spilleregler, ikke alene kun baseret (læs afsnit 4) 

på de mange udvekslende informationer, og naturligvis den 

efterfølgende viden forfatteren igennem mange år har fået og noteret 

sig i samarbejde med ”De Herrer” Perfinsamlerne Ole Hansen, Per 

Fauerbo Hansen og andre om de mange Afa-numre, 

jernbanemærker, julemærker og stempelmærker etc. der er fundet 

perforeret med det enkelte perfinbillede.  
 

2.  Det skal hertil bemærkes, at det kun, og alene kun, er de nævnte 

”Herres” informationer der har dannet basis for prisansættelsen i 

denne kombinerede påtværs- og prisliste. Der er ikke indhentet 

oplysninger om Afa-numre etc., andre steder fra blot for at bortvejre 

enhver tvivl herom hvis nogen skulle gå hen og få således tanker. 
       
3. Når jeg således i afsnit 1 skriver, ikke alene kun baseret, så er det 

fordi der helt naturligt også findes andre aspekter der ligger til grund 

for prisansættelsen og ikke så uvæsentlige grunde endda som det 

fremgår af det skrevne ord i afsnit 4.  
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4. Prisansættelsen afspejler naturligvis også perfinbilledets placering 

som skal være perforeret perfekt midt i mærket. Hertil kommer 

mærkets udseende: Der må ikke mangle takker. Afstemplingen skal 

være iorden (ikke udtværet) og bynavn og dato skal være letlæselig. 

Det må ikke have været hængslet. Det må ikke være tyndt, og det 

skal være uplettet. Kort sagt: Mærket skal være i perfekt kvalitet. 
 

5. Der er i prisansættelsen ikke taget højde for det enkelte frimærkes 

værdi (Afa-pris) som derfor må betragtes som en tillægspris til 

perfinen.. 
 

6. Der er i prisansættelsen ikke taget højde for det enkelte 

jernbanemærkes værdi prissat i ”Katalog over Danmarks 

jernbanefrimærker” udgivet af Dansk Fragt- og Banemærkeklub 

som derfor må betragtes som en tillægspris til perfinen. 
 

7. Der er i prisansættelsen ikke taget højde for det enkelte julemærkes 

værdi, postfrisk, ubrugt eller brugt med eller uden stempel (Afa-

pris) som derfor må betragtes som en tillægspris til perfinen.  
 

8. Der er i prisansættelsen ikke taget højde for Helsagers værdi prissat i 

”DANMARKS HELSAGER” udgivet på forlaget ”SKILLING” 

som derfor må betragtes som en tillægspris til perfinen.  

 

Og apropos prisansættelse 
Det vides naturligvis ikke hvor meget perfinmateriale, såsom løse mærker med 

perfin / brevmateriale med nye Afa-numre etc. der findes der ude rundt omkring 

i dagens Danmark, men der er dukket meget perfinmateriale op i de sidste 15 

år, og der dukker til stadighed en lind strøm af nyt perfinmateriale op både som 

løsmærker med nye Afa-numre, brevforsendelser, brevkort, korrespondancekort, 

julemærker, stempelmærker osv, osv., - som for mange perfin-numre siden da, - 

har haft, - og som fortsat fremadrettet vil have indvirkning på prisansættelsen i 

både op- og nedadgående retning, af hvilket også afspejler sig i denne nye 

prisansættelse.  
 

4 Kategorier: Sjældenhedsgrad, popularitet, efterspørgelse og 
eftertragtelse:  

1. Sjældenhedsgraden er toneangivende når der skal prisansættes, men den 

står ikke alene, for popularitet, efterspørgelse og eftertragtelse er i høj 

grad med til at sætte sit præg på prisen når der skal handles parterne 

imellem. Sælger og køber. 

2. Og hvad hører så ind under de 4 kategorier: Hvad er sjældent, hvad er 

populært, hvad er efterspurgt, og hvilken perfin er mere eftertragtet end 

nogen anden perfin. 

3. Ja, det er jo så op til den enkelte samler at vurdere, men efter min 

mening kan der kun være tale om een perfin, nemlig perfinbilledet K 

25, KGH (Perfinsamlernes Rolls Royce).  
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4. Perfinen er sjælden, den er populær, den er efterspurgt, og den er 

eftertragtet, og hvem vil ikke gerne have denne perfin i sin samling.    

 
OBS, OBS, OBS. Til samlerne 
Rød stjerne i prislisten indikerer, at der forefindes mange flere Afa-numre, 

jernbanemærker, julemærker, stempelmærker etc. registreret andre steder (De 

løse mærker) perforeret med perfin end de her i prislisten angivne.  

Set ud fra denne betragtning anmodes alle perfinsamlere der måtte ligger inde 

med Afa-numre etc. med perfin der ikke er medtaget her i denne kombinerede 

pris- og på tværsliste, og som har interesse i at det skal komme alle 

perfinsamlere til gavn og glæde, at indsende disse til undertegnede på mail-

adressen: hanne-jan@comxnet.dk til opdatering af listen.  

 

På forhånd mange tak. Med navns nævnelse hvis det ønskes.  

 

Her til sidst 
Det var så mit bud på en skønsmæssig vejledende prisansættelse for hvad den 

enkelte perfin etc., bør være værd i dag. Det har krævet et stort materiale og 

ikke mindst erfaring, at kunne udarbejde denne. Men når alt kommer til alt, så 

er prisen den som sælger og køber ved forhandling indbyrdes bliver enige om! 

 

God fornøjelse 

Jan Krolak. September 2016 
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Farvekoder 
 Bypostmærke  

 Cinderella  

 Engelsk frimærke  

 Fakturastempelmærke  

 Frankeringsmærke  

 Færøske frimærker  

 Gebyrmærke  

 Helsag  
 

  

 
Jernbanemærke Jb

1
 /

  
Danske Statsbaner 1927-29: 30 øre violet, 

Type G 

 Jernbanemærke Jb
1
 /

  
DSB: 1959: 125 øre grøn, Type Ac 

 

 
 

 
Jernbanemærke Jb

2
 /

  
DSB Ekspresbane-pakke 1940: 100 øre 

rød, Type O. Nr.49 

 
Jernbanemærke Jb

2
 /

  
DSB:1959: 100 øre rød, Ekspresbane-

pakke Type Ad 
 

 
 

 
Jernbanemærke Jb

4 
/ Privatbanen GDS Gribskovbanens 

Driftselskab: 1940 / 25 øre Flerfarvet Type O 

 
Jernbanemærke Jb

9
 /

  
Privatbanen LNJ Lyngby-Nærum 

Jernbane 1930: 20 øre mørkegrøn. Type B. Nr.8 

 
Jernbanemærke Jb

10 
/ OMB Nordvestfyenske Jernbane 1923-27: 

40 øre blå Type E 

 
Jernbanemærke Jb

11 
/ RHJ Randers Hadsund Jernbane 1893: 10 

øre blå Type C 

 
 

 

 Julemærke  

 Komplette nålesæt  

 Opgørelsesstempelmærke  

 POKO 

 Pf / Postfærge  

 Provisorie mærke  

  Prøvningsafgiftsmærke 1933-43: 25 øre / Type I 

 Skolesparemærke  

 Slesvig frimærke 1 zone 20. maj 1920: Afa 6, 20 øre  

 Stempelmærke  

 Svensk frimærke  

 Velgørenhedsmærke  
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