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Lørclag d. 15. juli 1961 

Kulorte lamper i træ.crne, 
strofer af en Lumbyc-melodi, 
skønne blon1ster, hvin fra 
ballongyngen og rt1tsch eba 

nen, fyrværkeri - kort sagt Tivoli
stem~gcn. Vil det være muligt at 
gengive den p å et frimærke? 

Problemet er aktuelt, for den 31. 
august !tæste år er det 150 år siden 
Tivolis grundlægger, navnkundig~ 
agent Georg Carstensen blev født, 
og det skal fejres med et nyt dans].< 
frimærke. Han er selvskrevet b landt 

de b erømte dansl<.e, der times denne 
ære, for han sk~bte det, som Walt 
Disn ey gern e vil eksportere til s in 
forlystelsespark v ed Los Angeles. 
Carstensen skabte en ægte dansk 
stemning o' b ygge, som ingen kan 
flytte fx:a det gamle voldterræn. 

I 1843 grundlagdes »KJøbenbavns 
Tivoli og Vauxhall«, og havde der 
ikke væ r et krig og m ørklægning i 
Danma rk i 1943, ville det danske 
postvæsen uden al tvivl ved denne 
lejlighed have f ejret vort Tivoli. 
Men d en gang va'r vi slet . Ikke i 
stemning til at modtage et sådant 
frimæ rke. Det v ille vel egentlig 
have virket blasfemisk. 

Nu tager man revanch e. Der kom
mer et Tivoli-frimæ rke til næste år. • 

Væ r vis p å det. P å den anden side 
h a r vi lov til 'at kaste os ud i gætte
rier med h ensyn til mott...et . Bliver 
det et portræt af Georg Carstensen, 
så bør mærket være i værdien 30 øre 
og suppleres med de to v æ rdier 35 
og 60 øre m ed motiver fra den 
gamle have. Den mulighed er også. 
til stede, at man bygger m æ rket op 
omkring den statue af Carstensen, 
der står i Tivoli, men et er blot gi
vet: personen er ikke nok. Der ml 
også. gives et indtryk af hans væ rk. 
Det kender alle vore udenlanc\Ske 
gæster bedre end ·grundlæggeren. 

Og nå r det nu er Tivolis skaber, 
der skal fejres, så. må paletten frem. 
Ingen vil glemme det danske post
væsen, hvis det her laver et smukt 
tierfarvet mærke med hele påfug
lens testlige farvespil. 

* * * • 

. 

•.1'· 

llftO 
Postmyndighedeme 1 SomaH har 

den 5. juli udsendt en serie fri· 
mærker på otte væl'd.ler Ol'. med 
landbrugsprødUter ~p moUv9J'. 
Som det hedder i ~o-. aøinølUl, ban 
må lldec er det de frQktet, »øom 
bonden ald.ri1 1erc, naøUs papaJta 
du.re, bon!Uld• , ~· be· 

::*~L, -~ 

Nu findes en række af 
penziymærker rried liggen
de vandmærke - hØjre
sdvel som venstrevendte. 

.pe første af disse mærker kom 
i handelen for nylig, og man fin 
der ~em i 2 sJii llin g- hæf terne, 
som indeholder m ærker med på
l~dend~ 3, l 1h, 1 og 1;2 penny. D et 
mste sig,. at disse frimærkehæf
ter var mere efterspurgte, en d det 
en geLsk e postvæsen ·1iavde regn et 
med, da de blev sendt i hande
len den 10. april. En mere omf at
t ende produktion er nu sat i gang 
og i f orbindelse hermed er m a,{ 
gaet · ov er til at fremstille hæfte
??tærkern e i ark ptl 480 styk ker 
t stedet for tidligere 216 mæ1·ker. 

Altsd frem med vandmærke
søgeren! 

* * * 
British PhilateJic Association og 

Philatelic Traders Society har i 
s l<:Øn forening ladet fremst ille fpr
stedagskuverter t i l anvendelse ved 
udsendelsen af de kommende tre 
sæt erindringsmærker i Storbritan
nien: 

28. august : Post Office Savings 
Bank 100 å r c21,2 d .. 3 d ., 1/6 ) . 

18. september: EUROPA-mærker
n e ( 2d.. 4d.. 1 Od.). 

25. september : Parliamentary As
sociations konference (6 d., 1i3>. 

Speciel fprstedagsstempling bliver 
der ikke tale om. men det bebudes 
at der formentlig bliver særstemp~ 
ling af EUROPA-mærkerne • • 
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Det til forsen

delse med posten 
pri\rilig.erede po
liske og avertis
sementstidende 
ELLEBLADET, 
som er regerings
o~gan for konge
riget Elleore ved 
Roskillde Fjord, 
indeholder i sit 
nys udsendte nr. 
en kundgprelse 
fra Det kongelige 
Elliske Philat.eli
stipke Selskab om 
udsendelse a.f et 

nyt i.frimærke•. Den hoytidelige an
Jcedninig til dette mærkes fremkomst 
er kroningen at den ny monark, 
Hans Mayestait Kong Erik II, som 
vises i profil sammef med sin ge
malinde. Mærkets pålydende er 1000 
hvid, som er prlgets specielle ~n-t-
fod. 

* '* 
Byen Thånn i 

Frankrig fejrede 
1. juli sit 800 års 
jubilæum. og det 
frans ke postvæ 
sen spenderede et 
frimærke på be
givenheden. 

Thann, der Jig-

* 

_.ger ved Rhinen, 
er i kraft af sin 
imponerende ka· 
thedral et cen
trum for det re
lieføse liv i lands-
delen, og ikke •vij• 
uden erund er byens borgere stolte 
af deres kirke. Man s iger dernede: 
~strasbourgs klokketårn er det 

h~este. Frelbourgs er det største, 
m~v dt\. i ~n er del smukkeste•. 

?4setkets. P.lJ1dende er 0,20 NF, og 
ctet er trS'kl i tre farver, tegnet og 
sraveret \f Gandon. 

* * * lEn talsmand for det amerikan. 
ske post-væsen har udnævnt fila
teli~_ til Amerikas høQby nr. 1 
oø UlfØJede, at der i USA er :Oere 
fi'bnærkesamlere end hundeejere. 
~ b1'iaet blandt andet ein ud
~ :pi, at det amer~'-k:'Jffu 1960 
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Den tyske demokratiske Repu
blik fejrede H alle an der Saale's 
1000 års byjubilæum med to mær-• 
ker - 10 og 20 pf. - hvor her gen-
gives mærket, der viser nutidens 
Halle med kemikeren og byens var
tegn, de fem tårne. Samtidig er 
kommet tre mærker i anle.dning a.C 
konkurrencen om Europa-cup'en i • 
kvindegymnasti!<. som fandt sted i 
Leipzig - 10, 20 og 25 p!. Serien 
>Landskaber og his toriske b~·gnin 
gerc er blevet udvidet med tre 
mærker - 5, 10 og 20 pf. med moti,·er 
fra Rudelsburg. Wartburg og Wer• 
nigerode. og endelig kom fprlcden 
tre mærker ! anledning af VM-ko11-
kurrencen i kano-slalom - 5, 10 oe 
20 pf. 

* * 
Tunls bavcie til 

sin nationaldag et 
sæt frin)ærker på 
tre værdier parat 
med motiver i 
cten herligi?, uhcSj
t.idelige form. den 
unge republiks 
post\•æsen har en 
svaghed for. Et 
a.f mærkerne -
25, 50 og 95 mil
limes - viser så
ledes en UJ1$ 
kvinde. der rider 
på halvmå nen. 
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* * 
De næste værdier i den 
løbende serie af kongety
pen kommer den 25. au

gust. Det er 50 ørefbldgrøn og SO 
øre/orangegul. Førstedagskurver
ter kan sendes til Salgskontoret 
for Frimærk~samlere, Bernstorffs
gade 32, København V., med hen
blik p4 tørstedagsstempling. B e
tating for porto•en indbetal~ pd 
postkonto 21483. Sidste frist er 18. 
august. 

* * * 
Tre barske ~ei:rer i glasmosaik til· 

k endegiver, at Israel fejrer nytAr -
Ar 5722. D'herrer er tre af Israels 
helte: Bar Kochba, Yehuda Maccabi 
01 Samson, og det er meningen, at 
de skal bruges p A de nyt.Arshillner, 
som udveksles i stor stil. Videre kan 
ventes et mærke i anledning af æo 
Aret -for rabbi'en Baal Shem Tov, 


