Perfinbilledtyperne 1876 til nutid
Nu skulle man jo tro, at eftersom perfinsamleriet har været på banen i mange år, at
alle områder indenfor perfinfilatelien, er blevet belyst og beskrevet på alle leder og
kanter, og så dukker der alligevel et hidtil overset område op, et område som praktisk
talt har ligget lige for næsen af en, et område som ikke har været belyst eller beskrevet
før i perfinlitteraturen og som viser sig, at have den alt afgørende betydning for
hvordan frimærker, (dagligmærker) jernbanemærker, julemærker og stempelmærker
skal perforeres for at kunne fremstå med et korrekt perforeret perfinbillede, nemlig de
mange forskellige udgaver af perfinbilledtyper (ikke at forveksle med
perfinbilledstillinger) der findes i perforatorers nålesæt, i 1-sæts perforatorer, i
flersæts perforatorer, i perforatorer til storperfinbilleder, i perforator til
jernbanemærker, i perforatorer til stempelmærker, og i perforator til udrejsebilleter.
Det der satte fokus på dette hidtil oversete område indenfor perfinfilatelien kom ved
gennemsyn af perfinbilleder til brug for nærværende opslagsværk, da forfatteren (som
så mange før) konstaterede, at utroligt mange af perfinbillederne perforeret både
vandret og lodret i dagligmærker, var så ufuldkomne, at perfinbilledet i det enkelte
frimærke, enten gik ud over frimærkets billedramme, berørte frimærkets takker, eller
gik helt udover frimærkets takker, hvilket gav begrundet mistanke om, at
frimærkearket ved perforeringen var indført i perforatoren på den forkerte led,
hvorved disse ufuldkomne perfinbilleder fremkom.
Efterfølgende studier af perfinbilledtyperne i 1-sæts og flersæts perforatorers nålesæt
viste da også, at det forholdt sig sådan, og de viste også, at det er perfinbilledtypen i
det enkelte nålesæt, der uanset hvad vej dette vender, er monteret på i perforatoren,
der er den styrende og bestemmende faktor for på hvad led et frimærkeark (der altid
skal perforeres med arkets billedside opad), skal vendes ved indførselen i
perforatoren for at få et korrekt perforeret perfinbillede perforeret den rigtige vej i det
enkelte frimærke i arket, og det er enten med toppen af arket ind i perforatoren eller
med højre side af arket pegende med toppen af arket mod venstre ind i perforatoren.
Altså kun 2 måder at perforere et frimærkeark korrekt på. Oplyst af Hr. Albertsen
tidligere medarbejder hos Nydan stempler, der har beskæftiget sig med perforatorer i
mange år. (Se billede-illustrationerne side 288–290).
Dette kan man så være enig eller uenig i, men det er forfatterens helt klare opfattelse,
at et firma, offentlige institutioner, eller enkelt personer, har ikke gennem tiden fra
1876 til nutid fået fremstillet en perforator med et eller flere nålesæt blot for at
perforere et ufuldkomment perfinbillede i deres frimærker osv. Formålet vil altid være
et perfekt perfinbillede.
At brugerne af perforatorerne, kontoreleven, eller en person i postafdelingen, eller
hvem det nu kan have været, så gennem tiderne har perforeret frimærkearkene på alle
leder og kanter, retvendt og spejlvendt, endog foldet disse for at spare tid ved
perforeringen hvorved alle disse ufuldkomne perfinbilleder er fremkommet, det ved
vi, det er alle de forskellige stillinger i frimærkerne et lysende eksempel på, men det
er en helt anden historie.
Forklaring
Som omtalt i indledningens første afsnit, så findes perfinbilledtyperne i de nævnte
perforatorers nålesæt i mange forskellige udgaver. Da mange af disse
perfinbilledtyper adskiller sig væsentlig fra de almindelige gængse perfinbilledtyper

der findes i nålesættet (nålesættene) i 1-sæts og flersæts perforatorer til perforering i
dagligmærker, er det derfor nødvendigt for at kunne anskueliggøre og beskrive disse,
at opdele dem i 2 grupper:
Gruppe 1: Alle 1-sæts perforatorernes perfinbilledtyper hører til denne gruppe,
uanset nålesættes størrelse, længde, bredde eller højde.
Gruppe 2: Alle flersæts perforatorernes perfinbilledtyper hører til denne gruppe,
uanset nålesættes størrelse, længde, bredde eller højde.
Gruppe 1
Tager vi gruppe 1, 1-sæts perforatorerne som udgangspunkt, viser studier, at der
indenfor i denne gruppe til dato, er fundet 10 forskellige perfinbilledtyper i
nålesættene: Figurerne 1a, 2b, 3c, 4d, 5e, 6a, 7a, 8a, 9a og 10a, (Se siderne 283 – 285)
små som store, og 2 forskellige måder at montere nålesættene på i perforatorerne: På
langs eller på tværs:
a. Vinkelret monteret (på tværs) af perforatoren: Vandret retvendt.
b. Ligeløbende monteret (på langs) af perforatoren: Lodret retvendt pegende til
venstre.
c. Vinkelret monteret (på tværs) af perforatoren: Vandret retvendt stående på
hovedet.
d. Vinkelret monteret (på tværs) af perforatoren: Diagonalt pegende fra venstre
opad mod højre.
e. Vinkelret monteret (på tværs) af perforatoren: Diagonalt pegende fra venstre
nedad mod højre.
Gruppe 2
Indenfor gruppe 2, perforatorer med flere nålesæt (flersætsperforatorer) forholder det
sig lidt anderledes for her viser studier, at der indenfor i denne gruppe til dato, kun er
fundet 7 forskellige perfinbilledtyper i nålesættene: Figurerne 11a, 12b, 13c, 14d, 15e,
16f og 17g (Siderne 285 – 288) og 2 forskellige måder at montere nålesættene på i
perforatorerne: På langs eller på tværs:
a. Vinkelret monteret på (tværs) af perforatoren: Vandret retvendt. Liggende på
én række efter hinanden.
b. Vinkelret monteret på (tværs) af perforatoren: Vandret retvendt. Liggende på
to rækker over hinanden.
c. Vinkelret monteret (på tværs) af perforatoren: Lodret retvendt pegende til
venstre stående på én række efter hinanden.
d. Vinkelret monteret (på tværs) af perforatoren: Lodret retvendt pegende til
venstre stående på to række over hinanden.
e. Ligeløbende monteret (på langs) af perforatoren: Vandret retvendt.
f. Ligeløbende monteret (på langs) af perforatoren: Diagonalt pegende fra
venstre opad mod højre.
g. Vinkelret monteret på (tværs) af perforatoren: Diagonalt pegende fra venstre
opad mod højre
Grundlag / opstilling / tekst / betegnelse / Fig.
På grundlag af ovenstående kan vi nu opstille de forskellige perfinbilledtyper med
underbyggende tekst der i rækkefølge forklarer hver enkelt perfinbilledtypes foremål,
det være sig til frimærker osv. osv., hvori betegnelsen Fig. forkortelsen for figur
tilsammen med et tal og et lille bogstav indgår: Eksempelvis Fig.1a, der henviser til
den enkelte perfinbilledtype og monteringsmåde af nålesættet i den pågældende
perforator.
1-sæts perforatorernes perfinbilledtyper
Den mest almindelige, og den af mange små og mellemstore firmaer foretrukne
perfinbilledtype (standardtype) hvor det daglige forbrug af frimærker ikke var så
stort, er den perfinbilledtype der findes i 1-sæts perforatorer, hvori de monterede nålesæt

nøje var afstemt til, at perforere indenfor rammen i dagligmærker som øremærker,
våbenmærker og monarkmærker, uanset hvilken måde nålesættet, er monteret på i den
pågældende perforator: a. b. eller c., som nævnt under gruppe 1. Perfinbilledtype:
Fig.1a – 5e.

Perfinbilledtype Fig.1a, vinkelret monteret (på tværs) af perforatoren: Vandret
retvendt. Perfinbilledtype Fig.2b, ligeløbende monteret (på langs) af perforatoren:
Lodret pegende til venstre. Perfinbilledtype Fig.3c, vinkelret monteret (på tværs) af
perforatoren: Vandret retvendt på hovedet. Perfinbilledtype Fig.4d, vinkelret monteret
(på tværs) af perforatoren: Diagonalt pegende fra venstre opad mod højre.
Perfinbilledtype Fig.5e, vinkelret monteret (på tværs) af perforatoren: Diagonalt
pegende fra venstre nedad mod højre.
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De efterfølgende perfinbilledtyper indenfor 1-sæts perforatorer er meget forskellig af
størrelse og udformning, og hører således ikke til standardtypen, men til
storperfintypen, da de perforerer henover flere mærker og fremstillet specielt, så de
passer til det image det pågældende firma i sine frimærker, dagligmærker,
jernbanemærker, julemærker, stempelmærker osv. osv., ønsker at give udtryk for
udadtil til sine kunder. Det være sig:
Perfinbilledtype Fig.6a, vinkelret monteret (på tværs) af perforatoren: Vandret
retvendt: Til perforering henover 2 dagligmærker grundet nålesættes længde.
Perfinbilledtype Fig. 7a, vinkelret monteret (på tværs) af perforatoren: Vandret
retvendt: Kun til perforering i jernbanemærker. Perfinbilledtype Fig.8a, vinkelret
monteret (på tværs) af perforatoren: Vandret retvendt: Til perforering henover en
række på 5 dagligmærker. Perfinbilledtype Fig.9a, vinkelret monteret (på tværs) af
perforatoren: Vandret retvendt: Til perforering henover en serie dagligmærker i 2
rækker over hinanden. Perfinbilledtype Fig.10a, vinkelret monteret (på tværs) af
perforatoren: Vandret retvendt: Oprindelig kun beregnet til perforering af
udrejsebilletter, men alligevel brugt til at perforere henover en serie dagligmærker i 3
rækker over hinanden. (Konstruerede udgaver).
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Flersætsperforatorernes perfinbilledtyper
Nu var det jo ikke kun i de små og mellemstore firmaer, (som nævnt under afsnittet 1sæts perforatorer) den mest almindelige perfinbilledtype (standardtype) var den
foretrukne, for også mange store firmaer, kommunale myndigheder, offentlige
institutioner og banker foretrak den almindelige perfinbilledtype til perforering i deres
frimærker, blot var deres perforatorer monteret med mange flere nålesæt der kunne
variere i antal fra 2, 3, 4, 5, 8, 10 op til 50 nålesæt, alt afhængig af det enkelte firmas
ønske og daglige forbrug af frimærker, der alle, nøje var afstemt til, at perforere
indenfor rammen i dagligmærker som øremærker, våbenmærker og monarkmærker,
uanset hvilken måde nålesættene er monteret på i den pågældende perforator: a. eller
b som nævnt under gruppe 2.

Perfinbilledtype Fig.11a, vinkelret monteret (på tværs) af perforatoren: Vandret
retvendt. Typen kan indeholde 2, 3, 4, 5 og 10 perfinbilleder liggende på række efter
hinanden i nålesættet: Perfinbillederne: K 16, C 14, D 62, D 65 og G 1.
Perfinbilledtype Fig. 12b, vinkelret monteret (på tværs) af perforatoren: Vandret
retvendt. Typen kan indeholde 8, 10 og 50 perfinbilleder i nålesættet liggende i to til
fem rækker over hinanden: Perfinbillederne: D 60, H 1 og Logo 2.1.
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Perfinbilledtyperne Fig.13c, vinkelret monteret (på tværs) af perforatoren: Lodret
retvendt pegende til venstre. Typen kan indeholde 4, 5 og 10 perfinbilleder stående
lodret på én række efter hinanden: Perfinbillederne: E 31.2, F 14 og F 14.1.
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Perfinbilledtype Fig.14d, vinkelret monteret (på tværs) af perforatoren: Lodret
retvendt pegende til venstre. Typen indeholder 10 perfinbilleder stående lodret på to
rækker med fem perfinbilleder over hinanden.: Perfinbillederne: A 41 og T 27.1.
14d
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Perfinbilledtype Fig.15e, Ligeløbende monteret (på langs) af
perforatoren: Vandret retvendt stående lodret over hinanden:
Perfinbillederne: F 23 og G 17.1. Perfinbilledtype Fig.16f,
Ligeløbende monteret (på langs) af perforatoren: Diagonalt
pegende fra venstre opad mod højre stående lodret over
hinanden: Perfinbilledet: E 30. Perfinbilledtype Fig.17g,
vinkelret monteret på (tværs) af perforatoren: Diagonalt
retvendt med nålesættet pegende fra venstre opad mod højre:
Perfinbilledet: S 23.

Da perfinbilledtype Fig.17g på grund af sin længde 198mm i
perfinbilledet (nålesættet) og denne sides bredde på 176mm
ikke kan vises i normal størrelse 100 % på det vandrette plan
som det er monteret i perforatoren, vises det derfor lodret i
sin helhed.
Illustrationen herunder viser perfinbilledtypen i nedkopieret
størrelse som den er monteret i perforatoren.
Fig.17g
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Nu ingen regler uden undtagelser, for apropos banker, så havde Kjøbenhavns
Handelsbank en standard perfinbilledtype til stempelmærker 27,5 mm x 36,0 mm
hvori nålesættet, nøje var afstemt til, at perforere indenfor rammen i disse.
Perfinbilledtype: Fig. 11a.
Fig.11a

Perforering af frimærkeark
Som nævnt i indledningens tredje afsnit, så er det kun på 2 leder et frimærkeark kan
indføres i perforatoren på for at få et korrekt perforeret perfinbillede perforeret den
rigtige vej i det enkelte frimærke i arket, enten med toppen af arket ført ind vinkelret
(på tværs) i perforatoren som vist herunder på denne side illustreret med
marginalnummeret L 208 pegende til venstre, eller med højre side af arket ført ind
vinkelret (på tværs) i perforatoren som vist på side 289 med marginalnummeret L 208
ligeløbende med denne.

Den tredje illustration som vises på side 290 viser en flersætsperforator med
diagonale nålesæt perfinbilledtype Fig.d, vedlagt et lille udsnit af et frimærkeark der
viser hvad vej arket skal indføres i perforatoren.
Bemærk: Af etiske grunde er det lille udsnit 1/4 af et frimærkeark i de tre
illustrationer ikke perforeret.

Afslutning
Skønt der nu er styr på de til dato fundne forskellige perfinbilledtyper i 1-sæts og
flersæts perforatorernes nålesæt i gruppe 1, og gruppe 2, er det ikke muligt, at påvise
hvad vej det enkelte nålesæt (nålesættene) har været monteret i hver enkelt i alle de
mange perforatorer som firmaer, myndigheder og institutioner nævnt her i kataloget
har brugt igennem tiden fra 1876 til nutid af den grund at mange af disse perforatorer
ikke eksisterer mere.
Set ud fra denne kendsgerning kan vi kun støtte os til de fakta der findes i de til dato
endnu eksisterende originale aftryk fra frimærkeark og blindtryk fra 1-sæts
perforatorer og flersætsperforatorer som påviser hvad vej det enkelte nålesæt
(nålesættene) har været, er monteret i de perforatorer som er at finde i aftrykkene fra
flersæts perforatorerne i afsnittet om ”Perforatorsættene” og for et fåtal af aftryk fra 1sæts perforatorers vedkommende markeret med et 1 tal i rammeforklaringens 4. linie
til højre.
Da det også er en kendsgerning, at der kun er 2 måder, at perforere et frimærkeark
korrekt på for at få et korrekt perforeret perfinbillede perforeret den rigtige vej som
nævnt på side 281, afsnit 3, og vist på siderne 283–290, og begge de 2 måder findes
perforeret i frimærket vil begge de 2 måder selv om det endnu ikke er påvist hvad vej
nålesættet har været monteret i perforatoren blive registreret med et af numrene under
gruppe 1 eller gruppe 2 som er nævnt under noter på siderne 17–18, i
rammeforklaringens 5. linie til venstre.
Såfremt de indenfor dette område om ”Perfinbilledtyperne 1876 til nutid” har
originalaftryk fra 1-sæts perforatorer og flersæts perforatorer som ikke er omtalt her i
opslagsværket og gerne vil bidrage til at gøre opslagsværket endnu bedre, modtager
undertegnede meget gerne oplysninger herom.
På forhånd tak.
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