Afsnit 8: Opdateret registrering – august 2022 (ændringer markeret i rødt)

8.1.1 2 skilling brevkort EB1
Takst
Skipperbrev: 2 skilling
Indenlands brevkort: 4 skilling

Lokalt brevkort: 4 øre
(sendt i øreperioden)
Indenlands brevkort: 8 øre
(sendt i øreperioden)
Tryksag: 4 øre (sendt i øreperioden)
Lokal pakke: 4 skilling+2 skilling pr.
pund
Pakke: 6 skilling+2 skilling pr. pund
Pakke: 12 øre+4 øre pr. pund
(sendt i øreperioden)
Færøerne brevkort: 4 skilling
(indenlands)
Skipperbrev fra Island: 2 skilling
Sverige brevkort: 6 skilling
Sverige pakke
Norge brevkort: 12 øre
(sendt i øreperioden)
Tyskland grænsepost: 8 øre
(sendt i øreperioden)
Tyskland brevkort: 8 skilling
Nordtyskland brevkort: 12 øre
(sendt i 1. halvår 1875)
Østrig brevkort: 8 skilling
UPU brevkort: 10 øre
(sendt i øreperioden)

Registrerede opfrankeringer
Uden opfrankering (25+K)
Uden opfrankering (4 sk efterp. senere udstreget) (1K)
Uden opfrankering (6 sk efterporto) (2K)
Uden opfrankering (6 sk efterp. senere udstreget) (1K)
+2 skilling KSS (2K)
+2 skilling TF (25+K)
Uden opfrankering (10+K)
Uden opfrankering (12 øre efterporto) (1K)
Uden opfr. (12 øre efterp. senere udstreget) (1K)
+2 skilling TF (1K)
+4 øre (25+K)
Uden opfrankering (25+K)
+4 skilling TF (1K)
Opfrankering senere fjernet (1K)
+2 skilling TF +8 skilling TF (1K)
+4 øre+8 øre (1K)
+4 øre+16 øre (1K)
+2x8 øre (1K)
+12 øre (4K)
+4 skilling TF (overfrankeret) (1K)
Uden opfrankering (1K)
+4 skilling TF (1K)
+2x3 skilling TF +3x16 skilling TF (beklippet og
mangler frimærker) (1K)
+8 øre (1K)
+4 øre (1K)
+2 skilling TF +4 skilling TF (1K)
+8 øre (1K)
+2x3 skilling TF (1K)
+2x3 øre (2K)
+4 øre+8 øre (overfrankeret) (1K)
+8 øre (overfrankeret) (2K)

8.1.2 4 skilling brevkort EB2
Takst
Lokalbrev: 4 øre
(sendt i øreperioden)
Indenlands brevkort: 8 øre
(sendt i øreperioden)
Pakke: 6 skilling+2 skilling pr.
pund
Pakke: 12 øre+4 øre pr. pund
(sendt i øreperioden)

Postopkrævning
Sverige brevkort: 6 skilling
Norge brevkort: 6 skilling
Norge brevkort: 8 skilling
Tyskland grænsepost: 4 skilling
Nordtyskland brevkort: 6 skilling
Tyskland brevkort: 8 skilling
Holland brevkort: 10 skilling
UPU brevkort: 10 øre
(sendt i øreperioden)

Registrerede opfrankeringer
+4 øre (EB2 ugyldig) (1K)
Uden opfrankering (25+K)
+4 skilling TF (1K)
+4 skilling TF (+gebyr 3 skilling betalt kontant) (1K)
+8 skilling KSS (1K)
+4x16 skilling KSS (1K)
Uden opfrankering (efterporto i øre) (1K)
+2x4 øre (1K)
+4 øre+8 øre (1K)
+4 øre+2x8 øre (1K)
+8 øre (3K)
+12 øre+16 øre (1K)
Uden opfrankering (+6 skilling betalt kontant) (1K)
+2 skilling TF (1K)
+2 skilling TF (1K)
+4 skilling TF (1K)
Uden opfrankering (1K)
Uden opfrankering (underfrankeret) (1K)
Mangler opfrankering. Frankering senere aftaget (1K)
+2 skilling TF (4K)
+4 skilling TF (5K)
+2x3 skilling TF (1K)
+3 øre (overfrankeret) (2K)
+4 øre (overfrankeret) (1K)
+8 øre (overfrankeret) (1K)

8.1.3 4 øre brevkort – lille størrelse: EB3
Takst
Skipperbrev: 4 øre
Indenlands brevkort: 8 øre

Indenlands brevkort: 5 øre
Pakke: 12 øre+4 øre pr. pund

Pakke + værdi
Postopkrævning
Sverige brevkort: 6 øre
Norge brevkort: 6 øre
Norge pakke
UPU forretningspapirer: 6 øre
UPU brevkort: 10 øre

Registrerede opfrankeringer
Uden opfrankering (25+K)
Sendt lokalt. Videresendt indenlands +4 øre (1K)
Uden opfr. (restfranko tiltaxeret og returneret) (1K)
Uden opfr. (returneret og senere opf. +4 øre) (3K)
Uden opfr. (efterp. 12 senere slettet og opf. +4 øre) (2K)
+4 øre (100+K)
+4 øre helsagsklip (1K)
+3 øre (overfrankeret) (1K)
+3x3 øre+8 øre+16 øre+7x25 øre (1K)
+4 øre (”8 øre på pakken”) (1K)
+4 øre+8 øre (3K)
+4 øre+2x8 øre (1K)
+4 øre+12 øre (1K)
+4 øre+16 øre (1K)
+4 øre+20 øre TF (1K)
+2x4 øre+8 øre (1K)
+3x4 øre (1K)
+8 øre+20 øre TF (2K)
+2x8 øre (8K)
+4x8 øre (1K)
+12 øre (10+K)
+12 øre +16 øre +20 øre VT (1K)
+16 øre (9K)
+2x16 øre (1K)
+3x16 øre (1K)
+20 øre TF (3K)
+2x3 øre+2x8 øre+50 øre (1K)
+16 øre (1K)
+3 øre (overfrankeret) (1K)
+2x4 øre (overfrankeret) (1K)
+4 øre (overfrankeret) (1K)
+3 øre+12 øre+20 øre TF (yderl. opfr. senere fjernet) (1K)
+4 øre (overfrankeret) (1K)
+2x3 øre (25+K)
+4 øre+8 øre (overfrankeret) (1K)
+2x4 øre (overfrankeret) (2K)
+8 øre (overfrankeret) (6K)

8.1.4 8 øre brevkort – lille størrelse: EB4
Takst
Indenlands: 8 øre + ekspres: 16
øre
Indenlands: 8 øre + anbefalet: 16
øre
Pakke: 12 øre+4 øre pr. pund

Pakke + postopkrævning
Postopkrævning
Norge brevkort: 6 øre
Tyskland grænsepost: 10 øre
Tyskland postopkrævning
UPU forretningspapirer: 6 øre
UPU brevkort: 10 øre

Registrerede opfrankeringer
+2x8 øre (1K)
+2x8 øre (1K)
Uden opfrankering. Efterporto (1K)
+3 øre+25 øre (1K)
+4 øre+2x5 øre TF +2x8 øre+50 øre (mangl. 100 øre) (1K)
+4 øre+8 øre (10+K)
+4 øre+8 øre+20 øre TF (1K)
+4 øre+3x8 øre (1K)
+4 øre+12 øre (2K)
+4 øre+16 øre (2K)
+4 øre+3x16 øre (1K)
+4 øre+2x20 øre TF (2K)
+2x4 øre (3K)
+3x4 øre (2K)
+8 øre (25+K)
+8 øre (+gebyr 6 øre betalt kontant) (3K)
+8 øre (+gebyr 10 øre betalt kontant) (1K)
+2x8 øre (5K)
+33x8 øre (1K)
+12 øre (10+K)
+12 øre+20 øre TF (1K)
+2x12 øre (2K)
+2x12 øre+20 øre TF (1K)
+3x12 øre (1K)
+16 øre (5K)
+2x16 øre (1K)
+3x16 øre+4x50 øre (1K)
+20 øre TF (3K)
+20 øre VT (2K)
+2x20 øre TF (1K)
+4 øre+2x8 øre (1K)
+3x16 øre (1K)
+12 øre (5K)
+16 øre (1K)
+4 øre (overfrankeret) (1K)
Uden opfrankering (underfrankeret) (1K)
+2x3 øre+2x16 øre (1K)
Uden opfrankering (overfrankeret) (1K)
Uden opfrankering. Senere opf. 3 øre (overfrankeret) (2K)
+3 øre (overfrankeret) (5K)
+4 øre (overfrankeret) (10+K)
+3x4 øre (overfrankeret) (1K)
+12 øre (overfrankeret) (1K)

8.1.5 6 øre brevkort – lille størrelse: EB5
Takst
Lokal brevkort: 3 øre
Indenlands: 8 øre
Pakke: 12 øre+4 øre pr. pund

Pakke + værdi
Sverige brevkort: 10 øre
(UPU brevkort takst)
UPU forretningspapirer: 6 øre
UPU brevkort: 10 øre

UPU oversø brevkort: 15 øre

Registrerede opfrankeringer
+3 øre (EB5 ugyldig) (1K)
Uden opfr. (Underfrankeret. Restfranko tiltaxeret) (1K)
+3 øre (overfrankeret) (1K)
+2x3 øre+8 øre (1K)
+2x3 øre+2x8 øre (1K)
+2x5 øre TF (2K)
+2x5 øre VT (2K)
+10 øre+12 øre (1K)
+2x3 øre+12 øre (1K)
+4 øre (1K)
Uden opfrankering (4K)
Uden opfr. (Underfr. Efterporto ikke opkrævet) (1K)
Uden opfr. (Underfr. Restfr. tiltaxeret. Returneret) (1K)
Uden opfr. (Underfr. Senere opfr. med 4 øre) (1K)
+4 øre (25+K)
+4 øre+5 øre TF (1K)

8.1.6 10 øre brevkort – lille størrelse: EB6
Takst
Lokal brevkort: 3 øre
Pakke: 12 øre+4 øre pr. pund

Pakke + værdi
Sverige brevkort: 10 øre
(UPU brevkort takst)
Pre-UPU pakke +værdi
Verden rundt (UPU brevkort
takster)
UPU oversø brevkort : 20 øre
UPU oversø brevkort: 15 øre

Registrerede opfrankeringer
+3 øre (EB6 ugyldig) (1K)
Uden opfrankering. Efterporto (1K)
+2x3 øre (7K)
+2x3 øre+4 øre (1K)
+2x3 øre+8 øre (3K)
+2x3 øre+12 øre (1K)
+2x3 øre+16 øre (1K)
+2x3 øre+20 øre (1K)
+3 øre (yderligere opfrankering senere fjernet) (1K)
Uden opfrankering (19K)
+2x3 øre+4 øre+2x12 øre+3x20 øre (1K)
Sendt fra land til land og løbende opfrankeret med
udenlandske frimærker (2K)
+3 øre+8 øre (overfrankeret og returneret) (1K)
+2x3 øre+4 øre (1K)
+5 øre TF (2K)

8.1.7 4 øre brevkort EB7
Takst
Indenlands: 8 øre

Indenlands: 5 øre
Lokal pakke: 8 øre+4 øre pr. pund
Pakke: 12 øre+4 øre pr. pund

Pakke + postopkrævning

Registrerede opfrankeringer
Uden opfr. (returneret) senere opf. +4 øre (2K)
+4 øre (100+K)
+4 øre helsagsklip (3K)
+5 øre VT (overfrankeret) (1K)
Uden opfrankering (underfrankeret) (3K)
+8 øre (1K)
+16 øre (1K)
Opfr. +3x20 øre fjernet. (omadres. +13 øre kontant) (1K)
+3 øre+4 øre+5 øre VT (1K)
+3 øre+25 øre (1K)
+4 øre (+8 øre på pakken) (3K)
+4 øre+8 øre (10+K)
+4 øre+2x8 øre (1K)
+4 øre+2x16 øre (1K)
+4 øre+20 øre TF (1K)
+4 øre+2x20 øre VT (2K)
+4 øre+3x20 øre TF (1K)
+4 øre+3x20 øre VT (1K)
+4 øre+4x20 øre VT (1K)
+5x4 øre (1K)
+5 øre VT +12 øre+25 øre+50 øre (1K)
+8 øre (+8 øre på pakken) (1K)
+8 øre+16 øre (1K)
+8 øre+20 øre VT (1K)
+8 øre+20 øre VT (+gebyr 6 øre kontant) (1K)
+8 øre+4x20 øre VT (1K)
+8 øre+100 øre (1K)
+2x8 øre (3K)
+2x8 øre (+gebyr 6 øre kont. Omadr. +8+8 øre kont.) (1K)
+3x8 øre (2K)
+8x8 øre (1K)
+12 øre (10+K)
+12 øre (+gebyr 6 øre betalt kontant) (1K)
+12 øre+16 øre (2K)
+12 øre+2x20 øre VT (1K)
+12 øre+3x20 øre VT (1K)
+2x12 øre (1K)
+3x12 øre (1K)
+16 øre (10+K)
+16 øre+4x20 øre VT (1K)
+2x16 øre (2K)
+2x16 øre+2x20 øre VT (1K)
+20 øre TF (2K)
+20 øre VT (4K)
+2x20 øre TF (1K)
+2x20 øre VT (1K)
+3x100 øre (1K)
+2x3 øre+2x4 øre+2x25 øre+100 øre (1K)
+4 øre+3x20 øre VT (1K)

Pakke + værdi
Sverige brevkort: 6 øre

Sverige brevkort: 5 øre
Sverige pakke
Norge brevkort: 6 øre
Island brevkort: 8 øre
Tyskland/Østrig pakke: 72 øre
UPU brevkort: 10 øre

UPU oversø brevkort: 15 øre

+4 øre+4x20 øre VT (1K)
+12 øre+16 øre (1K)
+12 øre+2x16 øre (1K)
+12 øre+20 øre TF (1K)
+12 øre+3x20 øre VT (1K)
+3x12 øre (1K)
+2x16 øre (4K)
+3x16 øre+20 øre (1K)
+4x16 øre (2K)
+4x20 øre VT (1K)
+4 øre+20 øre VT (1K)
+4 øre+3x50 øre (talt+gebyr 12 øre betalt kontant) (1K)
+3 øre (overfrankeret) (4K)
+4 øre (overfrankeret) (2K)
+2x4 øre (overfrankeret) (1K)
+8 øre (overfrankeret) (1K)
Uden opfrankering (underfrankeret) (1K)
+10 øre+16 øre (1K)
+3 øre (overfrankeret) (2K)
+4 øre (1K)
+8 øre+3x20 øre VT (2K)
Uden opfrankering (underfrankeret) (1K)
Uden opfr. (underfr. + fransk portomærke) (1K)
+2x3 øre (25+K)
+3 øre+4 øre (overfrankeret) (1K)
+3 øre+4 øre helsagsklip (overfrankeret) (1K)
+4 øre (restfranko tiltaxeret) (1K)
+4 øre (underfrankeret) (1K)
+2x4 øre (overfrankeret) (3K)
+8 øre (overfrankeret) (8K)
+2x8 øre (overfrankeret) (2K)
Opfrankering +2x3 øre senere fjernet (underfr.) (1K)
+3 øre+8 øre (1K)
+2x3 øre+5 øre VT (1K)

8.1.8 8 øre brevkort EB8
Takst
Lokal: 4 øre
Indenlands: 8 øre
Indenlands + ekspres: 16 øre
Indenlands + natekspres: 24 øre
Lokalpakke: 8 øre+4 øre pr. pund
Pakke: 12 øre+4 øre pr. pund

Registrerede opfrankeringer
+4 øre (EB8 ugyldig) (1K)
+2x4 øre (EB8 ugyldig) (1K)
+2x8 øre (3K)
+16 øre (2K)
+2x4 øre+16 øre (1K)
+4 øre (2K)
Uden opfrankering (”8 øre på pakken”) (10+K)
+3x3 øre+4x8 øre (1K)
+4 øre+8 øre (8K)
+4 øre+8 øre+10 øre VT+50 øre (1K)
+4 øre+8 øre+2x20 øre VT (1K)
+4 øre+2x8 øre (1K)
+4 øre+5x8 øre (1K)
+4 øre+7x8 øre (1K)
+4 øre+2x12 øre (1K)
+4 øre+16 øre+20 øre VT (1K)
+4 øre+20 øre VT (1K)
+4 øre+20 øre VT +100 øre (1K)
+4 øre+2x20 øre VT (1K)
+4 øre+2x50 øre (1K)
+2x4 øre (3K)
+3x4 øre (1K)
+4x4 øre+20 øre VT (1K)
+5 øre VT+16 øre+25 øre+50 øre (1K)
+8 øre (25+K)
+8 øre (+gebyr 6 øre betalt kontant) (1K)
+8 øre+12 øre (1K)
+8 øre+16 øre (2K)
+8 øre+20 øre VT (1K)
+8 øre+2x20 øre VT (4K)
+2x8 øre (7K)
+2x8 øre+12 øre (1K)
+2x8 øre+20 øre (1K)
+3x8 øre (2K)
+4x8 øre (2K)
+5x8 øre (1K)
+10 øre VT+2x16 øre+50 øre (1K)
+10 øre VT+50 øre (1K)
+2x10 øre VT (2K)
+2x10 øre VT+2x16 øre (1K)
+12 øre (10+K)
+12 øre+16 øre (1K)
+12 øre+20 øre TF +100 øre (1K)
+2x12 øre (1K)
+16 øre (9K)
+16 øre+2x20 øre VT (2K)
+16 øre+2x20 øre VT +100 øre (1K)
+2x16 øre+20 øre VT (3K)

Postopkrævning

Pakke + postopkrævning

Pakke + værdi
Sverige brevkort: 6 øre
Sverige pakke

Norge postopkrævning
Tyskland pakke: 72 øre
Tyskland ikke-postpakke
UPU brevkort: 10 øre

UPU oversø brevkort: 15 øre

+3x16 øre (1K)
+4x16 øre (1K)
+20 øre TF (4K)
+20 øre VT (5K)
+2x20 øre TF (2K)
+2x20 øre VT +2x50 øre (1K)
+3x20 øre VT (1K)
+8 øre (10+K)
+8 øre+12 øre (2K)
+2x16 øre (1K)
+20 øre VT (4K)
+4 øre+3x20 øre VT (3K)
+4 øre+4x20 øre VT (1K)
+8 øre+20 øre VT (1K)
+12 øre+3x20 øre VT (1K)
+12 øre+100 øre (1K)
+2x12 øre+2x20 øre VT (1K)
+3x16 øre+20 øre VT (1K)
+3x20 øre VT (4K)
+4x20 øre VT (1K)
+2x8 øre (1K)
+4x8 øre (1K)
+16 øre (3K)
Uden opfrankering (overfrankeret) (10+K)
Uden opfrankering +svenske portomærker (1K)
+4 øre (overfrankeret) (2K)
+2x3 øre+16x16 øre (1K)
+10 øre VT+12 øre (1K)
+12 øre+4x25 øre (1K)
+2x16 øre+2x100 øre (1K)
+4 øre+5 øre VT +8 øre (1K)
+4 øre+3x20 øre VT (3K)
+4 øre+3x20 øre VT (+gebyr 12 øre betalt kontant) (1K)
+4 øre+10 øre VT+2x20 øre VT +100 øre (1K)
Uden opfrankering (underfrankeret) (6K)
Uden opfrankering (restfranko tiltaxeret) (1K)
+2 sk (overfrankeret) (1K)
+3 øre (overfrankeret) (8K)
+4 øre (overfrankeret) (10+K)
+4 øre+8 øre (overfrankeret) (2K)
Uden opfrankering (underfrankeret) (1K)
+3 øre +4 øre (1K)

8.1.9 6 øre brevkort EB9
Takst
Indenlands brevkort: 8 øre
Pakke: 12 øre+4 øre pr. pund

Pakke + postopkrævning
Norge postopkrævning
Tyskland pakke: 72 øre
UPU brevkort: 10 øre

UPU oversø brevkort: 15 øre

UPU brevkort: 10 øre + anbefalet:
16 øre

Registrerede opfrankeringer
Sendt uden opfr. (Underfr. Senere opfr. +3 øre) (1K)
+3 øre (overfrankeret) (3K)
+4 øre (overfrankeret) (1K)
+2x5 øre VT +12 øre (1K)
+8 øre+10 øre VT (3K)
+10 øre VT (2K)
+4x12 øre (yderligere opfrankering senere fjernet) (1K)
+2x5 øre VT +12 øre (1K)
Opfrankering senere fjernet (1K)
+2x5 øre VT +20 øre VT (1K)
+8 øre+10 øre VT (1K)
+2x3 øre+4 øre+3x8 øre+12 øre+20 øre TF (1K)
Uden opfr. (underfr. men efterporto ikke opkrævet) (5K)
Uden opfr. (underfr. og efterporto opkrævet) (6K)
Uden opfr. (underfr. og restfranko tiltaxeret) (1K)
+2 skilling TF (2K)
+2 skilling helsagsklip TF (1K)
+4 øre (EB9 ugyldig. Retur og senere opf. +2x3 øre) (1K)
+4 øre (100+K)
+4 øre helsagsklip (2K)
+5 øre VT (overfrankeret) (1K)
+8 øre (overfrankeret) (1K)
+3x3 øre (1K)
+4 øre (underfrankeret og restfranko tiltaxeret) (1K)
+4 øre+5 øre TF (1K)
+4 øre+5 øre VT (3K)
Opfrankering +20 øre senere fjernet (3K)
+4 øre+2x8 øre (1K)
+8 øre (yderligere opfr. +12 øre senere fjernet) (2K)
+8 øre+12 øre (1K)
+20 øre VT (6K)

8.1.10 10 øre brevkort EB10
Takst
Lokalt brevkort: 4 øre
Indenlands brevkort: 8 øre
Pakke: 12 øre+4 øre pr. pund

Sverige brevkort: 6 øre
Norge brevkort: 6 øre
Tyskland - grænseområdet (UPU
brevkorttakst): 10 øre
UPU: 10 øre + Tyskland ekspres:
20 øre
UPU oversø brevkort: 15 øre

Registrerede opfrankeringer
+4 øre (gensendt lokalt) (1K)
Uden opfrankering (overfrankeret) (2K)
+2x3 øre (2K)
+2x3 øre (+gebyr 6 øre betalt kontant) (1K)
+2x3 øre+4 øre+16 øre (1K)
+2x3 øre (yderligere opfr. +16 øre senere fjernet) (1K)
+4 øre+2x5 øre TF (1K)
+2x5 øre TF (2K)
+2x5 øre TF (+gebyr 6 øre betalt kontant) (1K)
Uden opfrankering (overfrankeret) (9K)
Uden opfrankering (overfrankeret) (1K)
Uden opfrankering (4K)
+4 øre+2x8 øre (1K)
Uden opfrankering (underfrankeret) (1K)
Opfrankering +5 øre senere fjernet (1K)
+5 øre TF (6K)

8.1.11 3 øre brevkort EB16
Takst
Lokalt brevkort: 3 øre
Indenlands brevkort: 5 øre

Indenlands brev: 10 øre
Tryksag: 4 øre
Færøerne lokalt brevkort: 3 øre
Norge brevkort: 5 øre
Sverige brevkort: 5 øre

Island brevkort direkte: 8 øre
Island brevkort via England: 10
øre
UPU brevkort: 10 øre

Registrerede opfrankeringer
+3x1 øre (gensendt) (1K)
+4 øre (gensendt) (overfrankeret) (1K)
Uden opfrankering (underfrankeret) (10+K)
Uden opfrankering (videresendt lokal til indenl.) (2K)
Uden opfr. (returneret. Senere opf. +4 øre) (1K)
+2x1 øre (25+K)
+2 øre (10+K)
+3 øre (overfrankeret) (10+K)
+3 øre helsagsklip (overfrankeret) (8K)
+4 øre (overfrankeret) (25+K)
+4 øre (videresendt) (overfrankeret) (1K)
+4/8 øre (overfrankeret) (1K)
+5 øre VT (overfrankeret) (2K)
+8 øre (gensendt) (overfrankeret) (1K)
+2x1 øre (underfrankeret) (1K)
Uden opfrankering (underfrankeret) (1K)
+1 øre (5K)
Uden opfrankering (5K)
+2 øre (2K)
+3 øre (overfrankeret) (1K)
+4 øre (overfrankeret) (1K)
+2x1 øre (4K)
+2x1 øre+5 øre (overfrankeret) (1K)
+3 øre (overfrankeret) (2K)
+3 øre helsagsklip (overfrankeret) (3K)
+4 øre (overfrankeret) (3K)
+4 øre diagonalt halveret (ikke tilladt) (1K)
+5 øre VT (4K)
+2x1 øre+5 øre VT (2K)
Uden opfrankering (underfr. og sat i efterporto) (3K)
Uden opfrankering (underfr. ikke sat i efterporto) (1K)
+1 øre+2x3 øre (3K)
+1 øre+2x3 øre helsagsklip (1K)
+1 øre+5 øre VT (underfr. +DVI portomærke) (1K)
+2x1 øre+5 øre VT (10+K)
+2x1 øre+5 øre C9 (1K)
+3x1 øre+4 øre (4K)
+4x1 øre+3 øre (1K)
+7x1 øre (1K)
+2 øre+5 øre VT (1K)
+2 øre+5 øre C9 (1K)
+3 øre+4 øre (100+K)
+3 øre helsagsklip+4 øre (1K)
+3 øre helsagsklip+4 øre helsagsklip (1K)
+3 øre+4 øre+5 øre VT (overfrankeret) (2K)
+3 øre +5 øre VT (overfrankeret) (4K)
+3 øre helsagsklip+5 øre VT (overfrankeret) (3K)

UPU brevkort: 10 øre + anbefalet:
16 øre
UPU brevkort: 10 øre + anbefalet:
16 øre + postopkrævning
UPU tryksager: 5 øre
UPU oversø brevkort: 15 øre

+3x3 øre (overfrankeret) (1K)
+4 øre+5 øre VT+8 øre (overfrankeret) (1K)
+4 øre+8 øre (overfrankeret) (1K)
+2x4 øre (overfrankeret) (10+K)
+2x4 øre+2x5 øre VT (overfrankeret) (1K)
+2x4 øre helsagsklip (overfrankeret) (1K)
+5 øre VT+8 øre (overfrankeret) (1K)
+2x5 øre VT (1K)
+8 øre (overfrankeret) (25+K)
+2x10 øre VT (overfrankeret) (1K)
+24 øre (overfrankeret) (1K)
+3 øre+20 øre VT (1K)
+2x1 øre (2K)
+3 øre helsagsklip+4 øre helsagsklip (underfrank.) (1K)
+3 øre+4 øre+5 øre VT (3K)
+4x3 øre (3K)
+4 øre (yderl. opfr. senere fjernet) (underfrankeret) (1K)
+4 øre+8 øre (3K)
+3x4 øre (1K)
+2x4 øre (underfrankeret) (1K)
+12 øre (1K)

8.2.1 4 øre dobbelt brevkort DB1
Spørgekort (både med og uden ubrugt svarkort)
Takst
Registrerede opfrankeringer
Indenlands: 8 øre
+4 øre (1K)
Svarkort
Takst
Indenlands: 8 øre

Pakke: 12 øre+4 øre pr. pund

Registrerede opfrankeringer
Uden opfrankering (underfrankeret) (1K)
Uden opfrankering (underfrankeret) (4 øre tiltaxeret) (1K)
Uden opfrankering (underf.). Efterfølgende +4 øre (1K)
+4 øre (25+K)
+12 øre (1K)
+16 øre (1K)

8.2.2 8 øre dobbelt brevkort DB2
Sammenhængende anvendt spørge- og anvendt svarkort
Takst
Registrerede opfrankeringer
Pakke: 12 øre+4 øre pr. pund
Uden opfrankering, men svarkort anvendt som
frankering (2K)
Spørgekort (både med og uden ubrugt svarkort)
Takst
Registrerede opfrankeringer
UPU brevkort: 10 øre
+3 øre (overfrankeret) (3K)
Svarkort
Takst
Pakke: 12 øre+4 øre pr. pund

Registrerede opfrankeringer
+2x12 øre (1K)

8.2.3 6 øre dobbelt brevkort DB3
Sammenhængende spørge- og svarkort brugt begge veje
Takst
Registrerede opfrankeringer
Sendt til – og returneret fra –
Spørgekort uden opfrankering (underfrankeret) og
UPU: 10 øre
svarkort med +Belgisk 5c frimærke (1K)
Spørgekort (både med og uden ubrugt svarkort)
Takst
Registrerede opfrankeringer
UPU brevkort: 10 øre
+4 øre (4K)
Svarkort
Takst
Pakke: 12 øre+4 øre pr. pund
Sendt til UPU: 10 øre

Registrerede opfrankeringer
+2x3 øre+8 øre (1K)
+4 øre (8K)

8.2.4 3 øre dobbelt brevkort DB6
Sammenhængende spørge- og svarkort brugt begge veje
Takst
Registrerede opfrankeringer
Spørgekort: Lokal: 3 øre og
Spørgekort uden opfr. og svarkort +3 øre (overfr.) (1K)
svarkort: Indenlands: 5 øre
Indenlands: 5 øre
+2x1 øre (både spørge- og svarkort) (1K)
+3 øre (både spørge- og svarkort) (overfrankeret) (1K)
UPU: 10 øre
+3 øre+4 øre (både spørge- og svarkort) (1K)
Spørgekort (både med og uden ubrugt svarkort)
Takst
Registrerede opfrankeringer
Indenlands: 5 øre
Uden opfr. (underfrankeret. Senere opf. +2x1 øre) (1K)
+2x1 øre (4K)
+2 øre (3K)
+3 øre (overfrankeret) (4K)
+5 øre VT (overfrankeret) (1K)
Sverige brevkort: 5 øre
Uden opfr. (først sendt lokalt. Videresendt +2x1 øre) (1K)
+2 øre (1K)
Norge brevkort: 5 øre
+4 øre (overfrankeret) (1K)
Island brevkort direkte: 8 øre
+5 øre C9 (1K)
UPU brevkort: 10 øre
+1 øre+2 øre+4/8 øre (1K)
+1 øre+2x3 øre (1K)
+2x1 øre+5 øre (1K)
+3 øre+4 øre (10+K)
+3 øre helsagsklip+4 øre helsagsklip (1K)
+3 øre+5 øre VT (overfrankeret) (1K)
+2x4 øre (overfrankeret) (5K)
+8 øre (overfrankeret) (7K)
+10 øre VT (overfrankeret) (1K)
UPU oversø brevkort: 15 øre
+3 øre+4 øre (underfrankeret) (1K)
+4 øre+8 øre (2K)
+4 øre+2x8 øre (overfrankeret) (1K)
+3x5 øre VT (overfrankeret) (2K)
Svarkort
Takst
Indenlands: 5 øre

Returneret fra Island: 8 øre
Sendt til UPU: 10 øre
Returneret fra UPU: 10 øre

Sendt til UPU oversø: 15 øre

Registrerede opfrankeringer
+2x1 øre (1K)
+2 øre (1K)
+3 øre (overfrankeret) (2K)
+3 øre helsagsklip (overfrankeret) (2K)
+5 øre C9 (1K)
+3 øre+4 øre (1K)
+8 øre helsagsklip (1K)
+2x1 øre+5/4 øre helsagsklip (1K)
+3 øre+4 øre (10+K)
+8 øre helsagsklip (1K)
+10 øre VT (overfrankeret) (1K)
+Japansk 10 sen frimærke (1K)
+12 øre (1K)

8.3.1 4 øre korrespondancekort KK1
Takst
Lokal brev: 4 øre + anbefalet 16
øre
Lokal brev: 5 øre
Indenlands brev: 8 øre

Indenlands brev: 10 øre

Indenlands brev: 8 øre + ekspres:
20 øre
Norge brev: 10 øre
Sverige brev: 10 øre

UPU brev: 20 øre

Registrerede opfrankeringer
+16 øre (1K)
Uden opfrankering (underfrankeret) (2K)
+1 øre (8K)
Uden opfrankering (underfrankeret) (9K)
+4x1 øre (1K)
+4 øre (100+K)
+4 øre helsagsklip (4K)
+4 øre (+5 øre bypost mærke) (1K)
+5 øre VT (overfrankeret) (2K)
+1 øre (underfrankeret) (1K)
+1 øre (sendt lokalt. Videresendt +5 øre VT) (1K)
+1 øre (sendt lokalt. Videresendt. Efterporto) (1K)
+1 øre+5 øre VT (3K)
+1 øre+4/8 øre (1K)
+2x1 øre+4 øre (1K)
+5 øre VT (underfrankeret) (1K)
+4 øre+20 øre VT (1K)
+2x12 øre (1K)
+2x4 øre (overfrankeret) (1K)
Uden opfrankering (underfrankeret) (1K)
Først sendt lokalt (Videres. med +8 øre. Overfr.) (1K)
+6x1 øre (1K)
+3 øre (underfrankeret) (1K)
+2x3 øre (10+K)
+4 øre (underfrankeret) (2K)
+2x4 øre (overfrankeret) (1K)
+8 øre (overfrankeret) (2K)
Uden opfr. (underfr. +amerikanske portomærker) (1K)
Uden opfr. (underfr. +schweizisk portomærke) (1K)
+1 øre+3x5 øre VT (1K)
+3 øre+4 øre (underfrankeret) (2K)
+3 øre+4 øre+10 øre VT (overfrankeret) (2K)
+3 øre+5 øre VT+8 øre (4K)
+2x3 øre (underfrankeret) (3K)
+3 øre+4 øre+8 øre (overfrankeret) (1K)
+2x3 øre+2x5 øre VT (1K)
+2x3 øre+10 øre VT (8K)
+3x3 øre (underfrankeret) (1K)
+4x3 øre+4 øre (1K)
+4 øre (underfrankeret +schweiziske portomærker) (2K)
+4 øre+5 øre VT (underfrankeret) (1K)
+4 øre+5 øre VT+8 øre (overfrankeret) (1K)
+4 øre+12 øre (1K)
+2x4 øre (underfrankeret) (6K)
+2x4 øre+8 øre (1K)

UPU brev: 20 øre + anbefalet: 16
øre
UPU oversø brev: 30 øre

+2x4 øre+10 øre (1K)
+4x4 øre (10+K)
+5 øre VT (underfrankeret) (1K)
+2x5 øre VT (underfrankeret) (1K)
+8 øre (underfrankeret) (3K)
+8 øre+16 øre (overfrankeret) (1K)
+2x8 øre (10+K)
+10 øre VT (underfrankeret) (1K)
+16 øre (10+K)
+16 øre+100 øre (overfrankeret) (1K)
Mangler opfrankering. Frankering senere aftaget (1K)
+4x8 øre (1K)
+3 øre+4 øre (underfrankeret +brasilianske
portomærker) (1K)
+4x3 øre+4 øre (underfrankeret) (1K)

8.3.2 8 øre korrespondancekort KK2
Takst
Lokal brev: 4 øre + Anbefalet 16
øre
Indenlands brev: 8 øre
Indenlands brev: 8 øre +
Anbefalet 16 øre
Indenlands brev: 8 øre + Ekspres
20 øre
Indenlands brev: 8 øre + Ekspres
20 øre + Natekspres 10 øre
Indenlands brev: 10 øre

Sverige brev: 10 øre

Norge brev: 10 øre

Island brev: 16 øre
Tyskland grænsepost brev: 8 øre
UPU brev: 20 øre

Registrerede opfrankeringer
+12 øre (1K)
+5 øre bypost mærke (2K)
+2x8 øre (1K)
+1 øre+3 øre+16 øre (1K)
+4 øre+2x8 øre (2K)
+5x4 øre (1K)
+20 øre VT (3K)
+10 øre+20 øre (1K)
+2x1 øre VT (8K)
+2x1 øre BL (1K)
+2x1 øre (KK2 ugyldig – sat i efterporto) (1K)
+2 øre (1K)
Uden opfrankering (underfrankeret) (3K)
Uden opfrank. (underfr. +svenske portomærker) (1K)
+3 øre (overfrankeret) (5K)
+4 øre (overfrankeret) (4K)
Uden opfrankering (underfr. +norsk portomærke) (1K)
+2x1 øre (1K)
+3 øre (overfrankeret) (1K)
+4 øre (overfrankeret) (1K)
+8 øre (1K)
Uden opfrankering (4K)
+4 øre (overfrankeret) (1K)
Uden opfrankering (underfrankeret) (10+K)
Først sendt indenlands (Videres. med +4 øre+8 øre) (1K)
+2x1 øre (underfrankeret) (1K)
+3 øre (underfrankeret) (3K)
+3 øre+4 øre+5 øre VT (5K)
+3 øre helsagsklip +4 øre+5 øre VT (1K)
+3 øre+2x5 øre VT (overfrankeret) (1K)
+3 øre+10 øre VT (overfrankeret) (3K)
+2x3 øre (underfrankeret) (1K)
+4x3 øre (4K)
+4 øre (underfrankeret) (6K)
+4 øre (underfrankeret +belgisk portomærke) (1K)
+4 øre (underfrankeret +østrigsk portomærke) (1K)
+4 øre+8 øre (25+K)
+2x4 øre (underfrankeret) (2K)
+2x4 øre+8 øre (overfrankeret) (1K)
+3x4 øre (10+K)
+5 øre VT (underfrankeret) (1K)
+5 øre VT+8 øre (overfrankeret) (1K)
+3x5 øre VT (overfrankeret) (2K)
+8 øre (underfrankeret) (1K)
+10 øre VT (underfrankeret) (1K)

UPU oversø brev: 30 øre

UPU brev: 20 øre + ekspres: 20
øre

+12 øre (25+K)
+4 øre+2x10 øre VT (overfrankeret) (1K)
+3x5 øre VT (underfrankeret) (1K)
+10 øre VT+12 øre (1K)
+12 øre (underfrankeret) (2K)
+4x8 øre (1K)

8.3.3 5/4 øre korrespondancekort KK11
Takst
Lokal brev: 5 øre + anbefalet: 15
øre
Indenlands brev: 10 øre

Grænsetakst brev: 10 øre
Sverige brev: 10 øre
Island brev: 16 øre
UPU tryksag1: 5 øre
UPU brev: 20 øre

1 Kendes

Registrerede opfrankeringer
+1 øre+4/8 øre+15/24 øre (overfrankeret) (1K)
Uden opfrankering (underfrankeret) (1K)
+1 øre+2x2 øre (4K)
+1 øre+4 øre (1K)
+1 øre+4/8 øre (10+K)
+2x1 øre+3 øre (2K)
+5x1 øre (2K)
+4/8 øre+15/24 øre (overfrankeret) (1K)
+5 øre VT (25+K)
+5 øre C9 (3K)
+5 øre VT (1K)
+2x1 øre+3 øre (1K)
+1 øre+2x5 øre VT (1K)
Uden opfrankering (5K)
Uden opfrankering (underfrankeret) (1K)
+2x1ø +3ø (underfrankeret) (1K)
+5x1 øre+10 øre VT (1K)
+3 øre+4 øre+2x 4/8 øre (1K)
+3 øre+2x4 øre+4/8 øre (1K)
+3 øre+3x4 øre (1K)
+2x3 øre+4 øre+5 øre C9 (1K)
+5 øre VT+10 øre VT (6K)
+5 øre VT+10 øre C9 (1K)
+3x5 øre VT (5K)
+3x5 øre C9 (1K)
+15 øre (6K)
+15/24 øre (10+K)

sendt som tryksag til UPU, men det var ikke tilladt at sende korrespondancekort som
tryksager.

8.3.4 10/8 øre korrespondancekort KK12
Takst
Sverige brev: 10 øre
Norge brev: 10 øre
UPU brev: 20 øre

UPU brev: 20 øre + anbefalet: 15
øre

Registrerede opfrankeringer
Uden opfrankering (2K)
Uden opfrankering (1K)
Uden opfrankering (underfrankeret) (3K)
Uden opfr. (underfr. +hollandsk portomærke) (1K)
+1 øre+4 øre+5 øre VT (1K)
+2x1 øre+2x4 øre (1K)
+2x1 øre+2x4/8 øre (1K)
+3 øre+3x4 øre+5 øre VT (overfrankeret) (1K)
+3x4/8 øre (overfrankeret) (1K)
+2x5 øre VT (3K)
+2x5 øre VT+15 øre (overfrankeret) (1K)
+10 øre VT (9K)
+10 øre C9 (7K)
+12 øre (overfrankeret) (2K)
+2x1 øre+2x4/8 øre+15/24 øre (1K)
+2 øre+3 øre+5 øre C9+15 øre (1K)
+5 øre VT+20 øre VT (1K)
+25 øre (1K)

8.4.1 2 skilling korsbånd XB1
Takst
Tryksag
Postopkrævning
Tryksager udland

Registrerede opfrankeringer
Uden opfrankering (25+K)
Uden opfrankering (ugyldig og returneret) (1K)
Opfrankering +2x3 skilling senere fjernet (1K)
+2 skilling TF (1K)
+2 skilling TF (overfrankeret) (1K)
+2 skilling TF (underfrankeret) (1K)

8.4.2 4 øre korsbånd XB2
Takst
Tryksag: 4 øre
Prøve uden værdi (tryksag): 4 øre
Brev indenlands: 8 øre
Tryksag + postopkrævning

Færøerne tryksag: 4 øre
(indenlands)
Sverige postopkrævning
UPU tryksag: 6 øre pr. 50 gr
UPU tryksager: 5 øre pr. 50 gr

Registrerede opfrankeringer
+4 øre (gensendt ”vendebrev”) (6K)
Uden opfrankering (1K)
+4 øre (brev indlagt) (1K)
+1 øre+4/8 øre+10 øre C9 (2K)
+5 øre VT+10 øre VT (1K)
+12 øre (1K)
+15 øre (1K)
Uden opfrankering (1K)
+1 øre (1K)
+3 øre (overfrankeret) (1K)
+4 øre (overfrankeret) (1K)
+8 øre (1K)
Uden opfrankering (underfrankeret) (7K)
Uden opfr. Sendt indenl. og videres. til
UPU (underfr.) (1K)
+1 øre (10+K)
+1 øre+5 øre VT (1K)
+1 øre+5 øre C9 (2K)
+1 øre+5 øre VT+10 øre C9 (1K)
+1 øre+2x5 øre VT (1K)
+1 øre+10 øre VT (3K)
+1 øre+10 øre C9 (2K)
+1 øre+10 øre C9+15 øre (1K)
+1 øre+10 øre C9+2x15/24 øre (1K)
+1 øre+10 øre C9+25 øre C9 (1K)
+1 øre+2x10 øre VT (1K)
+1 øre+15/24 øre (3K)
+1 øre+15 øre+15/24 øre (1K)
+1 øre+20 øre VT (3K)
+1 øre+25 øre TF (3K)
+2x1 øre+3x3 øre (1K)
+2x1 øre+4 øre (2K)
+2 øre (overfrankeret) (1K)
+3 øre (underfrankeret) (1K)
+3 øre (overfrankeret) (4K)
+3 øre+4 øre+8 øre+16 øre (1K)
+3 øre+2x4 øre (1K)
+3 øre+2x4/8 øre (1K)
+3 øre+2x5 øre VT+20 øre VT (overfrankeret) (1K)
+3 øre+8 øre (4K)
+3 øre helsagsklip+8 øre (1K)
+2x3 øre (25+K)
+2x3 øre+5 øre VT (4K)
+4 øre (underfrankeret) (2K)
+4 øre (overfrankeret) (2K)
+4 øre (underfrankeret) restfranko tiltaxeret (1K)
+4 øre (underfrankeret) +Italienske portomærker (1K)
+4 øre (underfrankeret) +Schweizisk portomærke (1K)

UPU forretningspapirer
UPU tryksager + anbefalet

UPU tryksager 5 øre pr. 50 gr +
postopkrævning
Pre UPU oversø tryksager
UPU oversø tryksager: 10 øre pr.
50 gr
UPU oversø tryksager 10 øre pr.
50 gr + Anbefalet: 16 øre

+4 øre+8 øre (overfrankeret) (4K)
+4 øre+16 øre (overfrankeret) (1K)
+2x4 øre (overfrankeret) (3K)
+3x4 øre (overfrankeret) (2K)
+4x4ø (1K)
+5 øre C9 (underfrankeret) (1K)
+5 øre VT+2x8 øre (2K)
+5 øre VT+10 øre VT+16 øre+2x20 øre VT (1K)
+5 øre VT+16 øre (1K)
+2x5 øre VT+2x8 øre (2K)
+8 øre (overfrankeret) (5K)
+2x8 øre (4K)
+10 øre VT (overfrankeret) (1K)
+10 øre+50 øre (1K)
+12 øre (overfrankeret) (1K)
+16 øre (5K)
+16 øre+3x20 øre VT (1K)
Korsbånd i parstykke (2x4 øre) +4x8 øre (1K)
Uden opfrankering (underfrankeret) (1K)
+4 øre+12 øre (1K)
+1 øre+7x10 øre VT (1K)
+3 øre+4 øre+8 øre+12 øre+16 øre (yderligere
opfrankering senere fjernet.) (1K)
+5 øre VT+12 øre+50 øre (1K)
+1 øre+4/8 øre+10 øre C9 (2K)
+8 øre (1K)
+2x3 øre+2x5 øre VT (1K)
+2x3 øre+10 øre VT (1K)
+2x8 øre (2K)
+2x16 øre+20 øre VT (1K)

