
Hvad afgør værdien på et 

frimærke



Vigtig er 

Oplagsstørrelse

Udbud
Efterspørgsel



Eksempel på oplagsstørrelsen fra AFA Kataloget

AFA nummer 9 og 10



Pålydende har 

normalt også 

indflydelse på 
værdien



Med udgangspunkt i et 

postfriskt mærke med 

original lim og på ingen 

måder ændring i farve.

Altså helt ubrugt mærke 

(postfrisk). Der trækkes fra 

for følgende:

• Hængsel/hængselspor

• Ingen lim

• Stemplet

• Misfarvning

• Manglende takker - hvis 

der skal være dette

F.eks. Linje- eller kamtakket

• Andre skader



Her kan værdien ende 

med et stort 0

Hvor i mod et meget 

sjældent mærke fortsat 

kan have en værdi, selv 

om der er trukket fra.

For stemplede frimærker 

f.eks. dele af ark, mærker 

og miniark fra abonnent, 

hvor stemplingen alene 

har til formål at annullere 

mærkerne med salg for 

øje til frimærkesamlere bør 

betyde yderligt fradrag



Postfrisk – 25.000

Stemplet – 1.200

Mindre pænt stempel

Klippet meget tæt og ind i selve 

mærket

Der er ikke kant tilbage

Postfrisk – 7.500

Stemplet – 250

Mindre pænt stempel

Klippet meget tæt og ind i selve 

mærket

Der er ikke kant tilbage





Firma-stempling af 

frimærker

Enkelte frimærkehandler 

har indgået aftale med 

PostNord, således at alt 

post er håndstemplet når 

forsendelserne afleveret til 

PostNord.

De har deres eget 

godkendte stemple.



For stemplede mærker er 

det et plus:
• At mærker har f.eks. 

ringstemple eller 

nummerstempel eller 

datoen tydelig der kan ses 

hvor og hvornår mærket 

er anvendt

• At stemplet er retvendt

• At det håndstemplet

• At mærket er på et brev, 

postkort, adressekort m.v.

• At forsendelsen har reelt 

været ude at rejse postalt

• At brugsperioden er 

korrekt



For mærker på forsendelser, så er 

det plus hvis det er en forsendelse 

der er i samme størrelse som et 

standardpostkort - eller mindre. 

Selve brevet/postkortet skal være 

uden skader og pænt.

Et mærke på en C4 kuvert er der 

ikke meget ved.



Eksempel på
Førstedagskuverter

Uofficielle førstedagsstemplet

Jubilæumsstempler

Frimærkeudstilling

Ofte mindre værdi end et normalt

brev med samme mærke
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Eksempel på auktionspriser**

*

O

O



Danmark AFA nr. 1
Samme brev

Men forskellig dato



Når nogle frimærker er sjælden

Så er der også falske frimærker

til salg

Popularitet og høje priser har 

medvirket til falskneri og 

plattenslageri.

Overtrykte frimærker findes også 

med forfalskede overtryk, som kan 

være meget delikate, at afsløre 

for det utrænede øje. Dette 

gælder både de dyre 27-øres 

provisorier med vandmærke 

krone fra 1918 og 80-øres 
provisorierne fra 1915 og næsten 

samtlige postfærgemærker fra 

bogtryksperioden.


