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Tekst 



Portofrihedens 
afskaffelse 

• April 1851 indføres frimærker til 
frigørelse af breve. 

• Portofriheden for Kongelig Tjeneste 
fortsætter 

• Men der sættes dato for ophævelsen af 
portofrihed for Kongelig Tjeneste, 1. 
april 1852. 

• Ophævelsen af portofrihed sker først 1. 
april 1871. 



Portofrihedens afskaffelse  
Indførelse af tjenestefrimærker 

• 1869 fremlagde Philip Batz to alternative udkast til tjenestefrimærker. 

• Der blev graveret to messingstempler ud fra disse udkast. 

• Det ene blev senere i modificeret form anvendt til de islandske 
tjenestefrimærker. 

• Det andet blev i den foreslået form godkendt til fremstilling af de 
danske tjenestefrimærker. 

Essays  
dansk udgave 

Essays  
islandsk udgave 



Essays 

Essays anvendt til de danske tjenestefrimærker 
 

Essays anvendt til de islandske tjenestefrimærker 
 

Essays lavet af Harald Slott-Møller 1902, blev aldrig anvendt 



Essays – prøvetryk 2 skilling 

Farveprøvetryk af 2 skilling 1871 
 

 

Essays 2 skilling 
 



Prøvetryk 

Prøvetryk af øre 1875 
 

 

Prøvetryk af øre 1902 - 1914 
 

 

Prøvetryk af skilling 1871 
 

 



Moderstempel, klicher og typer 

• Philip Batz graverede moderstemplet - uden 
værdiangivelse - anvendt til samtlige danske 
tjenestefrimærker. 

• Til de tre skillingsværdier og til 3, 4, 8 og 32 øre 
blev lavet 4 datterstempler, hvori værdierne blev 
graveret.  

• Til 1 og 10 øre blev anvendt et enkelt 
datterstempel. 

• Til 20. og 21. tryk 4 øre blev anvendt et nyt 
datterstempel. 

• Til 5 øre blev anvendt 2 stempler, ”stort 5” og 
”lille 5”, forskellig afstand mellem 5 og øre. 

• Til 15 og 20 øre er anvendt et enkelt stempel. 



 32 øre de 4 typer 

Type A 
•Hvid plet i kronen. 
E i TJENESTE mangelfuld 
midtersteg. 
•Farveplet over E. 
•De tre E’er i TJENESTE 
har spinkle øvre streger. 
•32 ØRE: Midterstreg på 
E over midten. 

Type B 
•Hvid plet til venstre for 
skjold ud for JE. 
•Hvid plet over kronens 
højre side. 
•Hvid plet under P i 
POST. 
•32 ØRE: Store kugler på 
3. R lavt placeret. Mid-
terstreg på E under mid-
ten. 

Type C 
•Brud på den vandrette 
farvestreg over ØRE, lidt 
til venstre for Ø 
•32 ØRE: Mangelfuld 
fod på E. 

Type D 
•Farveplet over øvre 
venstre kvadrat. Farve-
udfyldning forneden 
mellem ovalfelt og oval-
linie. 
•På nogle klicher mang-
ler denne farveudfyld-
ning, disse benævnes 
type D1. 
•Hvid plet under blomst 
til højre for POST. 
•32 ØRE: R skræver 
meget. 



Tryk og positionsbestemmelse 
32 øre mørk grøn tryk 2 

Type C-C-C/B-A-B. Pos. 41-42-43/51-52-53 



Tryk og positionsbestemmelse 



Tryk og positionsbestemmelse 

Nem tryk- og positionsbestemmelse:  
32 øre gulgrøn tryk 3 position 1 – 90, minus position 81 



Trykmetode 

• Alle ark på 100 mærker, men for-
skellig trykmetode for de forskellige 
udgaver. 

• 2, 4 og 16 skilling er trykt i en tryk-
operation, med settings på 100 kli-
cher. 

• Første tryk af 3 øre er trykt to ope-
rationer, med settings på 50 klicher. 

• Alle øvrige tryk af 3 øre, samt 4, 8, 
15, 20 og 32 øres udgaver er trykt i 
en trykoperation, med settings på 
100 klicher. 

• 1, 5 og 10 øres udgaver er trykt to 
operationer, med settings på 50 
klicher. 

• Alle tjenestefrimærker og tjeneste-
helsager blev fremstillet af H. H. 
Thieles trykkeri. 



Takning, papir, vandmærker 

Takning: Der er anvendt de samme 
takningsmetoder og maskiner som til 
de almindelig frimærker. Linietakning, 
kamtakning KI, KII og KIII. 

 

Papir: Svarer til hvad der er anvendt 
til de almindelig frimærker. 

 

Vandmærker: Til tjenestefrimærkerne 
er anvendt maskinfremstillet papir 
med vandmærkerne, Krone 2, Krone 3 
og Kors. 

 



Marginal-numre 

Små kontrolnumre: I 1910 - 1911 startede 
Thiele med at trykke små kontrolnumre i 
nederste højre hjørne af arket. De små 
kontrolnumre optræder i 4 øre tryk 19, for 5 
øre i tryk 9 - 11 og 10 øre tryk 3 - 4. 
Store marginalnumre: I 1913 blev de små 
kontrolnumre ændret til store tal efterfulgt at 
et bogstav i alle 4 hjørner af arket, samt en 
bord af farvet striber 



Skillings-udgaver 1871 - 1874 

4 og 16 skilling 
Takning: Linietakning 12 ½ 

Vandmærke: Krone II 

2, 4 og 16 skilling 
Takning: Kamtakning 14 x 13½ 

Vandmærke: Krone II 



Øre-udgaver 1874 - 1894 

3, 4, 8 og 32 øre 
Takning: Kamtakning 14 x 13½ 

Vandmærke: Krone II 



Øre-udgaver 1896 - 1902  

3, 4 og 8 øre 
Takning: Kamtakning 12¾ 

Vandmærke: Krone II 



Øre-udgaver 1902 - 1912 

1. 3, 4, 5 og 10 øre 
Takning: Kamtakning 12¾ 

Vandmærke: Krone III 



Øre-udgaver 1914 -1920 

1, 3, 4, 10, 15 og 20 øre 
Takning: Kamtakning  14 x 14½ 

Vandmærke: Kors 



Øre-udgaver 1914 -1920 

5 og 10 øre 
Takning: Kamtakning  14 x 14½ 

Vandmærke: Kors 



I Postloven af 7. januar 1871 blev 

det nøje angivet, hvordan anven-

delsen af tjenestefrimærker og tjene-

stebrevkort skulle ske. Der var be-

grænsninger i anvendelsen, de stats-

myndigheder, som var berigtiget til 

at bruge tjeneste-frimærker og tjene-

stebrevkort blev nøje listet op i lo-

ven. Denne liste blev løbende ajour-

ført i postvæsenets Officielle Med-

delelser. De myndigheder, som var 

berettiget til at anvende tjeneste-

frimærker og tjenestebrevkort var f. 

eks. amtmænd, herredsfogeder, by-

fogeder, biskopper, provster, sogne-

præster, statsskovridere m. fl. 

Anvendelsen af tjenestefrimærker 



Følg regler eller!! 

Anvendelsen af tjenestefrimærker 

Landsportobrev sat i stafporto. ”Ikke forsÿnet med befalet Paategning derfor 
i Porto. Østj Jb Postkt Bertelsen”. 



1. dagsforsendelser 



”Dåbsatest” 

Adressebrev sendt Postekspeditionen i Gaabense på Falster 
den 3. april 1871. 



Frimærkepakke med tjenestefrimærker 
og tjenestehelsager 

”Dåbsatest” 



Forsendelser skilling 
Distriksbrev 

Distriksbrev sendt på Samsø 



Forsendelser skilling 
Landsportobrev 

Landsportobrev sendt fra Silkeborg til Linaa. Annulleret med  
2-ringsstempel ”SILKEBORG JB”. 



Forsendelser skilling 
Adressebrev 

Adressebrev for en pakke sendt fra Grenå til Randers. 



Forsendelser skilling 
Adressebrev 

Adressebrev for en pakke sendt fra Grenå til Randers. 

Adressebrev frankeret på 
for- og bagside med 60 
styk 16 skilling linietakket. 



Skilling-øre 

Brev og brevklip frankeret med 
skilling- og øremærker 



Skilling-øre 1. kvartal 1875 

Breve sendt i første kvartal 
1875. 



Forsendelser øre 1875-1894 
3 øre lokal tryksag 



Forsendelser øre 1875-1894 
4 øre lokalporto 



Forsendelser øre 1875-1894 
8 øre landsporto 



Forsendelser øre 1875-1894 
32 øre adressebrev 



Tjenesteforsendelser til udlandet 

Anbefalet tjenesteforsendelse sendt til Lausanne Schweiz via Hamborg 



Tjenesteforsendelser til udlandet 



Tjenesteforsendelser til udlandet 

2 tjenestehelsager sendt fra 
Aabenraa til Flensborg. 
Det ene sat i strafporto 
Det andet ikke. 



Genbrugte forsendelser 

Tjenestebrev landsporto sendt fra Kjellerup til Sognefogden i Karup pr. Viborg 



Genbrugte forsendelser 

Sognefogeden skriver et svar inden i brevet og returnerer dette til Kjellerup 



Genbrugte forsendelser 

Brevet sendes tilbage til Sognefogeden i Karup med besked om at bruge 
tilsendte formularer 



Genbrugte forsendelser 

Tjenestebrevkort genbrugt 5øre  tjenestebrevkort. Først sendt fra Hassing-Refs Herreders 
Provsti den 20.4.1896 til Provsten i Hvidbjerg. Påtegnet ”Afæsket Erklæring” Hjort. Herefter 
videresendt den 22.4.1896 til Hvidbjerg Kirkesanger Jegindø nu frankeret med 4 øre blå, 
som lokaltakst for brev. Endelig tilbagesendt til Provsten i Sandbjerg, nu frankeret med 8 
øre rosa, som landsportotakst for breve. 
 



Genbrugte forsendelser 

Distriksforsendelse til 
sognefogeden i Trøstrup 
Korup, sendt fra Odense 

Sognefogeden returnerer 
brevet til Odense Herreds 
kontor med påtegning 
”Befalede Tilbagesendes 
Indberetning fra Trøstrup 
Korup Sogn Hans Ras-
mussen”, og ”N.P.” for 
nedsat porto. 



N.P. brev 

Ikke alle forsendelser fra statsmyndigheder skulle frigøres på statens regning. 
Hvis forsendelsen omhandler et ikke statstjenesteligt anliggende f.eks 
brevveksling om skiftesager eller erindringsskrivelser skulle denne sendes 
ufrankeret med påtegningen N.P. for nedsat porto. Modtager blev da kun 
afkrævet normalporto.  



N.P. brev 



Tryksager lokalporto 2 øre 

Lokal tryksagsporto: 
1.12.1905 - 1.11.1907 



Tryksager landsporto 7 øre 

Tryksager landsporto: 
1.1.1919 – 1.7.1920 



Brevkort landsporto 7 øre 

Brevkort landsporto: 1.1.1919 – 7.10.1919 



Færøerne 

Lokalbrev sendt i Thorshavn. Frankeret med 5 øre tjenestemærke og hal-
veret 4 øre bølgelinie helsagsudklip. Lokal brevporto 1.1.19 – 7.10.1919 



Færøerne 

Landsporto tjenestebrev sendt fra København til Sandø på Færøerne 



5 øre brun 

Lokal tryksag frankeret med 5 øre brun. På grund af den 
korte kurseringstid (september 1923 - marts 1924) er 5 øre 
brun på forsendelse sjældne 



Sidstedags forsendelse 



Efter sidstedagen 



Tilbage til Mørke 



Tilbage til Mørke 

Adressebrev for en pakke sendt med Rønde Landpost. Påtegnet St. Hverv fra 
Mørke Skolekommision 



Tilbage til Mørke 

Landsportobrev sendt til Sogneraadet for Mørke fra Mols m. fl. H. 
Provsti. Frankeret med 8 øre tofarvet. Hvorfor ikke frankeret med 

tjenestefrimærke? 



Tilbage til Mørke 










