Forord / Et cadeau til perfinspecialisten Ole Hansen
Mange perfinsamlere vil jeg tro har nok på et eller andet tidspunkt stiftet bekendtskab med en
kuvert fra Københavns Kommune påsat et frimærke perforeret med dens Logo, de to bølgelinier,
henholdsvis perfinbilledet Logo 2 og Logo 2.1, symbolet på byens beliggenhed ved Øresund,
Københavns Byvåben, bølgelinjerne og de tre tårne.
For de fleste, - et kort bekendtskab, men for perfinspecialisten Ole Hansen, som desværre ikke er
iblandt os mere forholdt dette sig markant anderledes, - her blev oplevelsen første gang han fik en
kuvert fra Københavns Kommune i hænde begyndelsen til en langvarig lidenskab, - en lidenskab
som strakte sig over mere end to årtier, to årtier som gik med at indsamle og registrere kuverter,
såvidt dette kunne lade sig gøre afsendt fra samtlige af de kommunale institutioner hørende ind
under den enkelte magistrat afdeling af de 6 magistrater, Magistratens 1. 2. 3. 4. 5. og 6. afdeling
hjemmehørende under Københavns Kommune.
En nærmest uoverskuelig opgave skulle man mene, men ikke for Ole Hansen, for ham udgjorde det
et helt utroligt spændende samlerområde.
Som han selv udtrykte det: Det kan være, at interessen for det at samle på Københavns Kommunes
perforeringer for de fleste perfinsamlere måske ikke har den store interesse i forhold til det, at samle
på andre perforeringer, og det kan også være, som jeg har hørt det blive sagt til mig, når jeg har
bragt området på bane overfor andre perfinsamlere, og spurgt dem, om det ikke var noget for dem at
samle på. Svaret: Næh, nej tak, - det område er ikke lige mig, det er for kedeligt, det er et alt for
uoverskueligt perfin område med alle de afdelinger Københavns Kommune har i Deres regi.
Som Ole Hansen udtrykte det som svar på dette, tænk bare på alle de mange afdelinger Københavns
Kommune har, - de mange navne på disse, - sikken et kuvertmateriale og på tværs samling man kan
få med alle de Afa-numre der er perforeret igennem tiden. Ak ja, sagde Ole Hansen, de ved ikke
hvad de går glip af…!
Nej, intet var uoverskueligt i Ole Hansens verden omkring Københavns Kommunes Perforeringer.
Ole Hansen nåede ikke at samle og registrere alle kuverter fra alle magistratens forskellige
afdelinger, men et repræsentativt udvalg nåede han dog at samle, et udvalg som nu kan beses her i
disse afsnit om ”Københavns Kommune og dens perforeringer” perforeret i frimærker.

Jan Krolak, den 2. december 2018

