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Hvad er perfin?

Når et sæt af perforeringsnåle, som er konstrueret til at udgøre en meningsfyldt enhed (bogstaver/
tal/symboler), og derefter via en perforator har gennemhullet et emne (sædvanligvis papir), så 
opstår der en PERFIN, som er nålenes aftryk. Ordet PERFIN er en forkortelse af PERForated 
INitials. Tidligere brugte danskerne betegnelsen firmaperforering, men dette udtryk er gledet i 
baggrunden til fordel for PERFIN.

Hvordan samler man på perfins?

Hovedparten af ”perfinisterne” samler enten ”på langs” ét eksemplar af hver perfin eller ”på 
tværs” (hver perfin i så mange forskellige mærker, som muligt). Desuden kan alle perfinbilleder 
teoretisk optræde i 8 forskellige stillinger. Du kan også samle perfins på emneplan, f.eks. rederi-
er, pengeinstitutter, chokoladefabrikker, m.v. En anden mulighed er at specialisere sig i bestemte 
mærketyper med perfin, jernbane-, jule-, stempelmærker. Nogle perfinister samler også doku-
mentationer, det vil sige brev med tydelig afsender, frankeret med frimærke som er perforeret 
med afsenderens perfinbillede. En perfinsamling kan eksempelvis opsættes i indstiksbøger, men 
et album med løse indstikskort/sider giver meget mere fleksibilitet.

Katalog over danske firmaperforeringer.

En publikation, som er udarbejdet af Dansk Perfin Samlerklub. Kataloget registrerer alle danske 
perfins, og hver enkelt er afbilledet med en retvendt målfast gengivelse fra såvel forside som bag-
side. Perfinbrugerne er anført med identitet samt tidligste og seneste kendte dato for anvendelse.
Desuden er alle kendte perfinstillinger angivet. Til kataloget hører der også en prisliste, som opda-
teres med passende mellemrum, senest i oktober 2017.

Andre publikationer.

Klubben udgiver også en ”på tværs liste”, som er en komplet registrering af alt, hvad der er rappor-
teret vedrørende hver enkelt perfins forekomst i forskellige frimærkeudgaver. Listen kan erhver-
ves for et rimeligt beløb, og den indeholder efterhånden ca. 75.000 registreringer. Registreringerne 
ajourføres via klubbladet ”Perfin Posten”, som udkommer 3 gange årligt. Med års mellemrum 
samles det hele op i en revideret udgave af ”på tværs listen”. 



Aktiviteter.

I Københavns-området afholdes der medlemsmøde 1 gang månedligt i højsæsonen. Hvert efterår 
indbydes der også til en speciel byttemøde-aktivitet andetsteds. Klubben afvikler skriftligt an-
visningssalg 2-3 gange årligt. Her har du mulighed for både at købe og sælge materiale. Der 
udarbejdes et specielt auktionskatalog, hvor hvert lot er nøje beskrevet i detaljer. Der findes en 
perfincirkulationsafdeling, kaldet ”Perfin Ringen”. Herfra kan interesserede medlemmer med mel-
lemrum få tilsendt udvalgshæfter til hjemligt gennemsyn. Medlemmerne er i øvrigt velkomne til 
selv at montere hæfter til cirkulation. Som endnu en medlemsfordel kan der tilbydes gratis udlån 
af alverdens perfinkataloger fra klubbens omfattende bibliotek.

Dansk Perfin Samlerklub.

Klubben er stiftet den 26. april 1987, og benævnes i daglig tale DPS.
Der er tale om en landsdækkende klub, som i øvrigt også har en del udenlandske medlemmer. Vi 
er ca. 70 medlemmer p.t. Det siger sig selv, at klubben har sin egen perforator med initialerne D P 
S. Dansk Perfin Samlerklub er tilknyttet DFF (Danmarks Filatilist Forbund), som er paraplyorga-
nisition for de fleste danske frimærkeklubber. Når du er DPS medlem bliver du også automatisk 
medlem af DFF. Foruden ”Perfin Posten” så modtager du også ”Dansk Filatelistisk Tidsskrift” 
6 gange årligt, som bl.a. tilbyder 5 gratis bytteannoncer årligt. Yderligere får du adgang til et 
kæmpestort filatelistisk bibliotek samt mulighed for at deltage i udstillinger med mere. DPS har 
et rimeligt årskontingent, hvoraf en del går til DFF. Hvis du i forvejen er medlem af DFF via en 
anden DFF klub betaler du selvsagt kun for DFF en gang. DPS afholder ordinær generalforsamling 
én gang årligt, sædvanligvis på Fyn.

DPS er meget professionelle, seriøse,  og det rigtige sted for perfinsamlere!

Meld dig ind eller kontakt os via vores hjemmeside www.perfin.dk eller udfyld formularen på 
bagsiden og indsend den til vores kasserer.

Du kan også kontakte os via hjemmesiden eller formular for blot at høre mere om klubben. Vi kan 
så sende dig vedtægter og det seneste nummer af Perfin Posten, som inspiration. Herefter kan du 
så afgøre, om du vil have glæde af DPS i forbindelse med dine filatelistiske aktiviteter.
For personer under 18 år, skal indmeldelse have attestation af fra forældre eller værge.

Vi ser frem til at byde dig velkommen i DPS
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Indmeldelse eller nærmere oplysninger

Den nemmeste måde at melde sig ind på er via kontaktformularen på

www.perfin.dk

Du kan også udfylde og indsende nedenstående formular til:

Finn Binderkrantz
Skovbovængets Sideallé 9

4000 Roskilde

        Jeg vil gerne have tilsendt ,yderligere information om DPS.

        Jeg anmoder om indmeldelse i DPS

        Jeg er medlem af DFF via anden klub, angiv nr:................

 Navn: .........................................................................................

 Adresse: .....................................................................................

 Postnr: ............ By: ....................................................................

 Tlf.nr.: ........................................................................................

 Email: .........................................................................................


