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Erik Rasmussen skrev i NFT 4 2016 en artikel om “Anvendelsen af Sorterings & 
Annulleringsmaskine – Siemens CFC 3004 og dens stempler”.


Artiklen var baseret på mere end 12.000 brevafklip fra større virksomheders modtagne 
korrespondance over en 5 årig periode. Det materiale har Erik Rasmussen overdraget til 
Kjøbenhavns Philatelist Klub således, at stempelgruppen kan arbejde videre med materialet.

Materialet var af Erik opdelt efter Siemens maskinnummer og igen i datoorden pr. år efter 
stempeltype.


Alle stempeltyper er nu pr. maskine indlagt i KPK’s stempeldatabase, og medlemmerne har 
således adgang til at slå de enkelte stempler op i databasen og udbygge datainformationen med 
nye seneste kendte dato efter den dato, hvor Erik stoppede registreringen i 2015. Flere af 
maskinerne kørte videre efter 2015, så der er rig mulighed for at supplere informationerne.


Det er et fantastisk forskningsarbejde Erik har udført, og det dokumenterer postvæsenets 
automatisering af kontrol, sortering og afstempling af størsteparten af det brevmateriale, der er 
håndteret af Post Danmark i den moderne filateli fra 2011 til i dag. Der skal fra KPK’s side lyde en 
kæmpe stor tak til Erik Rasmussen for arbejdet og for overdragelsen af materialet til KPK.


For at kunne lægge de enkelte stempeltyper ind i KPK’s stempeldatabase, har det været 
nødvendigt at lave en typebetegnelse af de forskellige afstemplinger.


For det første har de enkelte maskiner fået hvert sit typenummer, og nummeret fremgår af 
stemplet.


Eksempelvis SIM8 eller SIM22. Maskinnummeret ses øverst i cirklen lige under bynavnet som her 
22.




  


Der findes enkeltstempler som dette eller dobbeltstempler, så det næste i typebetegnelsen bliver 
et E for enkelt eller D for dobbelt. SIM22D




Det næste ciffer i type indikerer 5 forskellige sideklicheer til ringsstemplet.


Type 1 er “bølger” som ovenfor SIM22D1


Type 2 er “God Jul”, som er anvendt hvert år ved juletid. SIM22E2


Type 3 er Herning 100 (uden bjælke). SIM16E3




Type 4 er Herning 100 (med bjælke). SIM8D4




Type 5 er Post Danmark over bølge. SIM22E5






Det sidste bogstav i typebetegnelsen angiver kontrolmarkering af forsendelsen.


Type a er stempler uden kontroltekst som alle vist ovenfor. Eksempelvis SIM22E5a.


Type b er med teksten “Porto Kontrolleret” under stemplet. Som her SIM15E1b




Type c er med teksten “PORTO KONTROLLERET” lodret til venstre. Her SIM9D2c


Type d er med teksten “PORTO KONTROLLERET” lodret til højre. Her SIM15D2d






Type e er med teksten “Porto kontrolleret x gram” under, hvor x står for antallet af gram. Her 
SIM15D1e




Type f er med teksten “Porto kontrolleret xg” under, hvor x står for antallet af gram. Her SIM15D1f




Type g er med teksten “KONTROLLERET” lodret til venstre. Her SIM15E1g






Type h er med teksten “Post Danmark PP” under. Anvendes udelukkende på forsendelser med 
online porto. Her SIM8D1h




Teksten ¨Porto kontrolleret¨ (Type b) forekommer i kombination med andre af ovenstående typer, 
og også UDEN dagstempel og kliche. Dette ses på forsendelser, hvor stempelmaskinen ikke kan 
placere dagstempel korrekt på frimærkerne. I disse tilfælde sorteres forsendelsen fra til manuel 
annullering.


Du kan på KPK’s hjemmeside under “Grupperum for stempelgruppen” finde dybdegående 
beskrivelse af Siemensmaskinen og tabeller over Erik Rasmussens registreringer for de enkelte 
maskiner.


Stempelgruppen i KPK glæder sig til at modtage mange nye opdateringer fra samlerne af disse 
moderne afstemplinger.



