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Daar werd de brief door een daarvoor bevoegde en beëdigde beambte geopend om te trachten de 

verzender of eventueel de geadresseerde te achterhalen. Was dit gelukt dan werd de brief opnieuw gesloten 

en, vanaf juni 1868, in een speciale retourenveloppe aan de afzender gestuurd. Sinds 1878 werd de 

onbestelbare brief gesloten door middel van speciale vignetten, zodat de ontvanger kon zien dat het stuk 

officieel geopend was en niet tijdens het vervoer door onbevoegden was geopend om iets te ontvreemden 

of om de inhoud stiekem te lezen. Na 1878 werden ook speciale enveloppen gebruikt voor het retourneren 

van al dan niet voldoende gefrankeerde en onbestelbare post. In de loop der jaren vinden we steeds andere 

uitvoeringen van deze zegels en enveloppen. Voor post vanuit het buitenland werd ook nog een speciaal 

vignet vervaardigd.  Op een later tijdstip werden verschillende kleine labels in gebruik genomen. De meeste 

Denemarkenverzamelaars kennen ze wel. Het zijn die kleine crèmekleurige vignetjes met in een groen kader 

geplaatste zwarte tekst. Zoals Utilstrækelig Adresse, Ubekendt, Død en Ikke Afhantet. Weer later verschijnen 

de roze retouretiketten waarop een aantal redenen van onbestelbaarheid aangekruist kon worden. 

Al deze etiketten en enveloppen worden in dit boekje beschreven en afgebeeld. De vele soorten, de diverse 

typen, de verschillende perforaties en vele afwijkingen worden omschreven en afgebeeld. Niet alleen de 

ongebruikte zegels maar ook vele brieven waarop de zegels gebruikt zijn vinden we terug in dit boekje. Alle 

afbeeldingen zijn in natuurlijke kleuren uitgevoerd. 

In mijn opinie is dit een aanbevelingswaardig boekje waarin een onderbelicht aspect van de Deense filatelie 

op voortreffelijke wijze wordt belicht. Ik kan u het boekje leveren, maar de exacte prijs is nog niet bekend, 

Op het moment van schrijven ben ik met de uitgever in onderhandeling over de uiteindelijke prijs voor onze 

leden. 
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Een alleraardigst en informatief boekje plus dat het in het 

Engels geschreven is en het feit dat ik het in één ruk uitgelezen 

heb, wat moet ik er nog meer van vertellen? Het boekje is een 

samenvatting van een aantal artikelen die in de loop van de tijd, 

sinds 2004, door Kurt Hansen zijn geschreven en gepubliceerd 

in het Deense blad NFT. De artikelen zijn vertaald en voorzien 

van commentaar door John R. Sabin. 

 

Uiteraard begint het boekje met de bekende bruine en rode 

vignetten of sluitzegels, die werden gebruikt na het ambtshalve 

openen van onbestelbare post door het rebuts kantoor te 

Kopenhagen. Waarom? Wel, binnenlandse post die 

onbestelbaar was, bijvoorbeeld vanwege een verkeerde 

adressering, en waarvan geen verzender bekend was moest 

toch geretourneerd worden. Daarvoor werd het betreffende 

stuk naar het “Returpostkontorets Brevåbningskontor” 

gestuurd. 
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