
OVERSIGT OVER DANMARKS 
JERNBANEFRIMÆRKER FUNDET MED PERFIN 

 

Indledning 

På en en forespørgelse til ”Dansk Fragt- og Banemærkeklub” har undertegnede  

opnået tilladelse til at gøre brug af oplysninger fra det af klubben ejet ”Katalog 

over Danmarks Jernbanefrimærker” et i øvrigt fremragende katalog som alle 

der samler på jernbanefrimærker burde have stående som opslagsværk, (også de  

som samler på  jernbanefrimærker med perfin) i nærværende oversigt over 

jernbanefrimærker fundet perforeret med perfin har undertegnede nu tilsammen 

med disse oplysninger, den fornøjelse, at præsentere de jernbanefrimærker med 

perfin undertegnede også har opnået tilladelse til at vise her på hjemmesiden 

udover egne  jernbanefrimærker med perfin. 
 

Og med disse ord skal der hermed lyde en stor tak til ”Dansk Fragt- og 

Banemærkeklub” for tilladelsen til at gøre brug af oplysningerne i ”Katalog 

over Danmarks Jernbanefrimærker” i denne oversigt. Ønskes det, at se ”Dansk 

Fragt- og Banemærkeklub” hjemmeside, gå da ind på: www.fragtmaerker.dk  
 

En stor tak skal ligeledes lyde til Palle Holm i Nuuk, Grønland - 

www.123hjemmeside.dk/palholm for tilladelsen til at bruge tilsendte billeder af 

jernbanefrimærker til fremvisning her i oversigten over jernbanefrimærker 

fundet perforeret med perfin. Tilhørsforhold nævnes ved navn nævnelse nederst 

i teksten. Som eksempel: (mærket tilhører Palle Holm. Nuuk. Grønland). 
 

OBS, OBS OBS 

Alle oplysninger i den beskrevne tekst markeret med fed skrift hidrører fra 

”Katalog over Danmarks Jernbanefrimærker”. Som eksempel: Nr. 70. 

Godsfrimærke Type Æ, 1951-53. Takning: 12 ¼ x 11 ¾. Vm 5. Værdi: 10 

øre. Farve: Gul. 

 

OBS, OBS OBS 

Undtaget herfra: Også markeret med fed skrift er: Perfinbillede / Perfin-nr. 

og Fra venstre mod højre. 

Endvidere henledes opmærksomheden på, at teksten herunder er hentet fra 

opslagsværket her på hjemmesiden under de respektive bogstavs grupper: Eks:  

Perfinbillede: B.D. Perfin-nr. B 19.1, brugt af: Firmaet Brødrene Dahl. 

Glostrup 

Fra venstre mod højre: 1) Retvendt perfinbillede. Stilling 4. / 2) Spejlvendt 

perfinbillede. Stilling 8. (Mærket tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland). 

 

OBS, OBS OBS 

Der skal herved gøres opmærksom på at oversigten langt fra er komplet. Men 

undertegnede ved, at der findes mange flere jernbanefrimærker / 

privatbanefrimærker perforeret med perfin ude omkring bl.a. hos samlere af 

perfin mærker, formentlig også hos inkarnerede samlere af jernbanefrimærker / 

privatbanefrimærker, det vil næsten være utænkeligt, hvis der ikke gjorde, og 

http://www.fragtmaerker.dk/
http://www.123hjemmeside.dk/palholm


det er disse mærker undertegnede gerne vil have frem i lyset til offentliggørelse 

her i oversigten, til orientering for alle samlere for, at vise, hvad typer af 

jernbanefrimærker / privatbanefrimærker der findes med perfin. Så derfor: 

 

Set ud fra denne synsvinkel opfordres læseren / læsere / samler / samlere der 

læser dette og ser denne oversigt, og som ligger inde med jernbanefrimærker 

også fra privatbaner perforeret med perfin der ikke figurerer her i nærværende 

oversigt, at indsende fotokopier af disse til undertegnede:  

Send da venligst: Fotokopi (er) i 100 % størrelse af forsiden af mærket 

(mærkerne) i farve og ligeledes af bagsiden af mærket i sort/hvid som vedhæftet 

fil til undertegnede. 

 

Det / de modtages med glæde. Indsenderens navn nævnes naturligvis som kilde 

dersom det ønskes. 

 

På forhånd tak! 
 

Mailadressen: hannejan@comxnet.dk eller igennem ”Kontakt” på min 

hjemmeside om perfins: www.perfiner.dk eller www.perfins.dk. 

 

God fornøjelse. 

 

Med venlig hilsen 

Jan Krolak, februar måned 2017 
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