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Som følge af den anden verdenskrig steg kobberpriseme og 
småmønterne af bronce, 1, 2 og 5 øre forsvandt fra omsæt
ningen. 6. februar 1941 blev der udsendt de første krigsmønter, 

2 og 5 ører af aluminium, men mærkværdigvis ingen enører. 
Mangelen på enører blev snart katastrofal. Man begyndte at an-

Een-Ører?

PJagmwqx
Een-Ører

R.izllo Appara! Co. A. S - Mrnikev. 7 - Tif. C. 11G 

vende frimærker som 
skillemønt, men de havde 
den uheldige egenskab, at 
de hurtigt blev krøllede 
og snavsede. Den 13. maj 
1941 kunne man så læse i 
aviserne, at radiofabri- 
kanteme Always Radio og 
Magnavox Radio tilbød 
frimærkepenge, 1 øres 
frimærker indpakket i 
cellophan med samt et 
reklamekarton for påly
dendet en øre pr. stk.

Snart udgav mere end 
1000 virksomheder over 
hele landet deres egne 
frimærkepenge. Fra de
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Store virksomheder, der fik dem fremstillet industrielt og helt 
ned til små detailhandlere, som selv lavede dem ved hjælp af et 
gummistempel. En del detailhandlere blev suppleret med fri
mærkepenge fra deres faste leverandører. Boghandlerne havde 
således ffimærkepenge reklamerende for forårets store nyhed,

SKILLEMØNT?
Med
ALWAYS- Frimærkepenge
har. vi l»»t Dere» Problemer t

w

V; leverer Dem saalænge Forraad 
haves alle Je 1 J.u-r De rusker 
n/QiejniSKe Cellcj r .jiiDosöi tor Fri- 
iriatfkets raaiyderiov altsaa 1 øre ui 
Sik uden nogen ekstra Beregning

ALUJRVS 
JOHNSENRRDIO
WILHELM JOHNSEN * »
T»xlbolmtj»de Î . K.»b«nh4»'' V- 
7tle( C. 15 U - 97 U - 20-61 

nemlig bogen Jeg saa 
Frankrig falde og is
mejerier og brødudsalg 
fik leveret frimærke
penge reklamerende for 
rugbrød, som kunne 
være af mærkerne Ba
germestrenes, Schul- 
stad's eller Vitana.

September 1941 kom 
de første enører lavet af 
zink, men frimærke
penge fremstilledes helt 
indtil udgangen af året.

Aluminiummønteme 
blev ikke ligeligt for
delt, hvorfor der i flere 
landsdele ikke bare var 
enøresmangel, men ge
nerel skillemøntmangel. 
Derfor fremkom mange 
steder også frimærke
penge gældende 2 og 5 
øre samt sporadisk 10 
øre.
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Ud fra det ekstrasalg der var af enøres og toøres frimærker, 
må det formodes, at der ialt fremstilledes over 8 millioner fri
mærkepenge.

De fleste af de frimærkepenge, som var i omløb i Valby, må 
have været af de landsdækkende industrielle udgivelser. Nogle 
fa næringsdrivende og enkelte andre har dog hver på sin måde 
udgivet særlige frimærkepenge.

Vi er tilbage i en tid, hvor de daglige indkøb ikke kunne kla
res i en enkelt selvbetjeningsforretning. Thi den slags eksiste
rede slet ikke. De fleste forretninger var ganske små og der var 
så mange af dem, at det selv i de små sidegader vrimlede med 
butikker, der lå side om side. Man kunne let komme til at 
skulle besøge en halv snes små butikker på en enkelt dag, alle 
med personlig betjening og hvor almindelig bysladder stortri- 
vedes. Eksempelvis skulle besøges ismejeri, bager, aviskiosk, 
tobakshandler, købmand, konfekturehandler, slagter, viktualie- 
handler, grønthandler, fiskehandler, parfumeri eller sæbehus og 
blomsterhandler. Videre naturligvis alle øvrige tænkelige for
retningstyper og små reparationsværksteder samt endelig rulle
forretningen, hvor lagner, duge og andre tekstiler i en stor rulle 
kunne blive pænt glattet.

Frimærkepengene blev godt modtaget og de blev snart årets 
mest attraktive samlerobjekt. Derfor fremkom også mange fri
mærkepenge, som udelukkende eller næsten udelukkende var 
fremstillet for samlere. Det har igen bevirket, at store mængder 
af frimærkepenge findes bevaret til nutiden. De mange hjem
melavede typer, som for det meste er yderst sjældne og ofte 
kun kendt i et eneste eksemplar, synes dog udelukkende at 
være fremstillet til afhjælpning af skillemøntmangelen. Til 
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Fremstilles af 
DANSK 

EMBALLAGE 
INDUSTRI

København F
C. 15,615 *

fornøjelse for samlere blev frimærkepenge i et par småhæfter 
katalogiseret af Carl Lund-Jensen i selv samme år 1941.

Af frimærkepengefabrikanter, som har leveret frimærkepenge 
til Valby, kan nævnes:

Dansk Emballage Industri, Vagtelvej 58, 
København F, telefon Central 15615 samt 
Transø Trading Co., stiftet 1930, indehavere 
grosserer Erling Larsen, født 1903, Broholms 
Allé 29,1, Charlottenlund og grosserer Egan 
Christian Axel Transø (□ C.'.F.'.S.'.VI.), 
født 1908, Sognevej 68, Gentofte. Da cello- 

phan eller transparantfolie fremkom, oprettede man en fabrik 
under navn Dansk Emballage Industri for fremstilling af poser 
og man havde eget trykkeri og kartonnagefabrik. Et antal styk
ker af næsten alle frimærkepengene er i datiden blevet tilstillet 
de handlere, som solgte frimærkepenge til samlere.

Samtlige stykker er anbragt i en cellophanpose. Frimærke
penge fra Dansk Emballage Industri er flotte og professionelt 
fremstillede. Størsteparten fremstilledes udelukkende for at 
afhjælpe skillemøntmangelen.
Hjalm. Bjørn. En suite frimærkepenge, som i udseende er me
get attraktive og som med deres tematiske indhold gør dem 
efterspurgte, undrer, da det ikke skulle forventes, at de rekla
merende var indstillet på, at ville betale den pris, som frimær
kepenge i denne udførelse vitterlig kostede. Imidlertid var den 
reklamerende tegner Hjalm. Bjørn desuden faktor, hvilket er en 
stillingsbetegnelse på et bogtrykkeri og det kan derfor meget 
vel tænkes, at det er ham, der har ladet dem fremstille for et par 
private venner og for foreninger, der havde hans personlige 
interesse. I så fald må det antages, at han har været medlem af 
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partiet Dansk Samling, været tilnyttet F.D.F., har samlet på 
frimærker og har interesseret sig for fodbold. Frimærkepengene 
fremkommer ikke i serier, men træffes stundom løst blandt 
frimækepenge, der har cirkuleret.

Thor Møllers Bogtrykkeri, grundlagt
HOR Md- 1911, ved sønnen Jes Møller, født 1906 og

Emil With Nielsen, født 1907, Store Kan
all? Ar11 :. ï ■ i nikestræde 18, København K, telefon *Palæ 

7312.
Frimærkepengenes særlige kendetegn er, 

at de med punkterede streger er markerede i skærelinieme. 
Dernæst at de findes med guldtryk og endelig, at de blot sim
pelt indpakkedes i cellophan.

De registrerede stykker er alle yderst sjældne og kun fa af 
dem, hvis nogen overhovedet, er kommet i almindeligt omløb, 
men snarere udelukkende i meget begrænset oplag fremstillet 
af den 20-årige Helge Haagerup Hansen, som var ansat i fir
maet, for at lade dem fordele i sin omgangskreds. Helge 
Haagerup Hansen etablerede sig siden med selvstændigt bog
trykkeri i Glostrup.

Bogtrykker A. Th. Nielsen, Griffenfeldts-
Lr”!1i’,.rl<c l0r* gade 20KS, København N. Han tilbød at frem- 

leveiM med stille „100 frimærkepenge med Jeres firma- 
th rTsFiiiiianavn navn for 4 kroner“. De tryktes i ark med 12-16 
mo sik i Kr forskellige reklametryk og ved trykningen 
No.-., anvendtes karton i mange farver, således at

den enkelte frimærkepenge herved fremkom i 
ligeså mange farvevariationer.

A. Th. Nielsen nøjedes ikke med at trykke de bestilte 100 
stykker, men fortsatte så han kunne levere frimærkepenge til 
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samlere. Han har siden fortalt, at det drejede sig på ingen måde 
om at sælge 100 stykker for 4 kroner. Det var kun en metode til 
at fa sat et navn på. Det væsentlige var samlerne, til hvem han 
solgte komplette serier. Han indpakkede selv frimærkepengene 
i cellophan, som han udskar af store ark. Handlere som solgte 
frimærkepenge til samlere kunne i starten af hans karriere som 
ffimærkepengefabrikant erhverve hele kartonark, som de så 
selv udskar og emballerede. Sådanne stykker er anbragt i de til 
formålet særligt fremstillede cellophanposer. Stundom ses 
stykker leveret til samlere uden frimærke. Det var af besparel
seshensyn, idet man anså kun reklamen for væsentlig.

Hvor intet andet er nævnt i fortegnelsen, er det anvendte fri
mærke i alle tilfælde 1 øre grønsort bølgelinie og det kan kun 
være af trykoplagene 442, 490 og 496. Ellers er benyttet 2 øre 
rød bølgelinie og 5 øre vinrød bølgelinie samt i et unikt særtil
fælde 6 øre orangegul bølgelinie.

I området omkring Damhustorvet, hvilket også berører en del 
af Valby, fandt man det ikke altid nødvendigt at benytte 
ustemplede frimærker som garanti for beløbet. Dette var dog 
klart ulovligt, ja endog grundlovsstridigt og de handlende drev 
efter lovens daværende fortolkning falskmøntneri. Der haves 
ikke kendskab til offentlig eller anden indgriben og de hand
lende ville sikkert have forsvaret sig med, at de dels var uvi
dende om det strafbare i forholdet og dels, at de blot havde 
gjort det af nødvendighed. Det er set, at uvidende samlere har 
ladet sådanne stykker emballere og forsyne med et frimærke, 
for at stykkerne skulle præsentere sig bedre i samlingerne.
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Optagelse i nedenstående liste er sket såfremt udgiveren i 
1941 enten havde adresse i postdistrikt Valby eller havde tele
fon under Valby telefoncentral.

KATALOG
Frimærkepenge

RADIO
BLAD

ALLE UGENS PROGRAMMER (radiotåm) 
Det ny RADIO BLAD
blå prægetryk på hvid karton; cellophanpose. 
grøn prægetryk på hvid karton; cellophanpose. 
rød prægetryk på hvid karton; cellophanpose.
J.S. A 127. Fremstillet af Dansk Emballage

Industri efter 20. november 1941.
Det ny Radio Blad udkom hver fredag til en pris af 25 øre. Ud
givet af Carl Allers Etablissement A/S, Vigerslev Alle 18, 
Valby, telefon Central 950, aktiekapital kr. 8.000.000,-.

„ATLANTIC"
Mrøplerirø

Valby 4775
Kommer overalt

„ATLANTIC“ Vinduespolering Valby 4775 
Kommer overalt
sort bogtryk på karton; cellophanpakning. 
Der forekommer 10 forskellige kartonfarver. 
C.L.-J C 183(10)
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Fremstillet af A. Th. Nielsen før 15. september 1941.
Atlantic Vinduespolering, Ellebjergvej 36, 1, København V, 
telefon Valby 4775, indehaver N. R. Lottrup.

TEGNER
VA 406y

■Vi:
31

(En bjørn) BJØRN TEGNER VA. 486y
rød bogtryk på karton; cellophanpose. C.L.-J. 
C 77. Fremstillet antagelig af ham selv før 15. 
september 1941.
Faktor Hjalm. Bjørn, Lyshøjgaardsvej 33,4, 
Valby, telefon Valby 486y.

Børge Bemtsen Hammelstrupvej 31 
violet gummistempel på karton; indpakket i 
cellophan.
Købmand Børge Bemtsen, Hammelstrupvej 
31, København V, telefon Valby 5867.

Carl F. Petersen København MØBEL- &
BYGNINGSBESLAG
bla bogtryk pa pnsmærkningsseddel; ind
pakket i cellophan. J.S. C. 511
blå bogtryk på prismærkningsseddel; ind
pakket i cellophan. 2 øre.

POSTFRlMMRKt

blå bogtryk på prismærknings
seddel; indpakket i cellophan. 5 
øre.
Carl F. Petersen, Gammel Køge 
Landevej 65, Valby, telefon. 
Central 1138 Butiksekspedition

Gasværksvej 9, København V, telefon Central 1938 og 1917,
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indehaver grosserer Einar E. Petersen. Man solgte værktøj, mø
bel- og bygningsbeslag. Firmaet eksisterer endnu.

C. Berthelsen Cæciliavej 29
sort gummistempel på karton; indpakket i cel- 
lophan. Stykket er derefter med grønt gummi
stempel overstemplet: C. M. BERGGREEN 
Langgade 11 Tlf. Va 2066. Berggreens stem
pelaftryk ovenpå cellophanen er så svagt og 
udflydende, at det kun med største vanskelig

hed kan læses og en tilfredsstillende fotografisk gengivelse har 
ikke været mulig.
Ismejeriet Vallumgaard, Carl Berthelsen, Cæciliavej 29, Valby, 
telefon Valby 2978.
Ismejeriejer F. C. M. Berggreen, Valby Langgade 11, Valby, 
telefon Valby 2066.

VigtirslovaHé 106

Vald Wiingaard

Cigar- og Vinhandelen Vigerslevallé 156 
Valby 5965 Vald. Wiingaard
blå bogtryk på karton; cellophanpakning. Der 
forekommer 18 forskellige kartonfarver. C.L.- 
J C 167 (13) 20. november ændret til 18 
Fremstillet af A. Th. Nielsen før 15. september 

1941 med 13 farver. De 5 supplerende farver før 20. november. 
Cigarhandler Vald. Wiingaard, Vigerslev Allé 156, Valby, tele
fon Valby 5965 havde også Cigarforretningen Vigerslev Allé 
168, Valby.

C. M. BERGGREEN Langgade 11 Tlf. Va 2066
Se C. Berthelsen Cæciliavej 29
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---------------- Der er skæg i (Skipper Skræk) Skipper Skræk 
blå prægetryk på hvid karton; cellophanpose. 
grøn prægetryk på hvid karton; cellophanpose. 
rød prægetryk på hvid karton; cellophanpose. 
J.S. A 129. Fremstillet af Dansk Emballage 
Industri efter 20. november 1941.
Skipper Skræk Bladet udkom hver tirsdag og 

kostede 25 øre. 1941 var 4. årgang. Udgivet af Carl Allers 
Etablissement A/S, Vigerslev Alle 18, Valby, telefon Central 
950, aktiekapital kr. 8.000.000,-.

ENGEL & KISKY (fugl) KØBENHAVN 
blå seglmærkat sammenholder cellophan- 
pakning, hvori karton.
Engel & Kisky af 1934 A/S, Ottiliavej 12, 
Valby, telefon Central 6095, aktiekapital 
kr. 40.000,-. Man drev en sukkervarefabrik 
og Ottiliavej 12 er samme adresse som 

Gerdasgade 13-15.

Frølund Damgaard VALBYLANGGADE 
187
violet gummistempel på karton; indpakket i 
cellophan
Manufaktur- & trikotagehandler M. Frølund 

Damgaard, Valby Langgade 187, Valby, telefon Valby 2343
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FOLKEBANKEN (firmamærke med tre 
tårne, to træer og tre falke hvorunder på 
murstensbaggrund: 1898) • FOR 
KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG • 
sort bogtryk på lysegul bund; bladene i det 
midterste tårn berører hinanden; cellophan
pose. C.L.-J. A 24Aa.
sort bogtryk på gul bund; bladene i det mid
terste tårn berører hinanden; cellophanpose. 
C.L.-J. A 24Ab.

sort bogtryk på bleggul bund; bladene i det midterste tårn be
rører hinanden; cellophanpose.
sort bogtryk på lysegul bund; bladene i det midterste tårn berø
rer ikke hinanden; cellophanpose. C.L.-J. A 24Ba.
sort bogtryk på gul bund; bladene i det midterste tårn berører 
ikke hinanden; cellophanpose. C.L.-J. A 24Bb.
sort bogtryk på bleggul bund; bladene i det midterste tårn berø
rer ikke hinanden:
Fremstillet af Dansk Emballage Industri første gang mellem 
18. juni og 9. juli 1941.
Folkebanken for København & Frederiksberg A/S, grundlagt 
1898, Hovedkontor: Amagertorv 5, København K, telefon 
Central 3300 Statstelefon 291. Af filialerne skal nævnes: Aal- 
holm: Aalholmsvej 1, Valby telefon Valby 3001 og Valby: 
Valby Langgade 47, Valby, telefon Central 7341, 9221 & 
9241, aktiekapital kr. 4.000.000,-.
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GODE r>i 31
IDS^9i

Ly

GODE IDEER (strikketøj) Mønster Tidende 
blå prægetryk på hvid karton; cellophanpose. 
grøn prægetryk på hvid karton; cellophanpose. 
rød prægetryk på hvid karton; cellophanpose. 
J.S. A 130. Fremstillet af Dansk Emballage 
Industri efter 20. november 1941.
Mønster Tidende var et rigtigt dameblad, del

vis trykt i farver. 1941 var 68. årgang. Det udkom hver anden 
tirsdag og kostede 40 øre. Udgivet af Carl Allers Etablissement 
A/S, Vigerslev Alle 18, Valby, telefon Central 950, aktiekapital 
kr. 8.000.000,-

î KJaerflrapivt/ M
} ørø ,r

Helge Haagerup- Hansen Kj ærstrupsvej 64 
Damsø 1628 x
guldfarvet bogtryk på lyseblå karton; cel- 
lophanpakning. C.L.-J. C 348 (2) og J.S. C 
546..

guldfarvet bogtryk på sort karton; cellophanpakning. C.L.-J. C 
348 (2) og J.S. C 546..
guldfarvet bogtryk på orange karton; cellophanpakning. C.L.-J. 
C 348 (2) og J.S. C 546..
sort bogtryk på lyseblå karton; cellophanpakning. C.L.-J. C 348 

(2) og J.S. C 546..
sort bogtryk på orange karton; cellophanpak
ning. C.L.-J. C 348 (2) og J.S. C 546..
sort bogtryk på orange karton; cellophanpak
ning. 6 øre orangegul bølgelinie.
Alle er de fremstillet før 20. november 1941 på 
Thor Møllers Bogtrykkeri
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Bogtrykkersvend Helge Haagerup Hansen, født 1921, Kjær- 
strupvej 64,2. Valby, telefon Damsø 1628x.
Stykkerne synes som ovenfor nævnt udelukkende fremstillet til 
samlerbrug. At der er fremstillet et med værdien 6 øre ved 
hjælp af et orangegult 6 øre bølgeliniefrimærke udgivet 1. juli 
1940 og især anvendt ved forsendelse af tryksager, bør antages 
at være fordi Helge Haagerup Hansen ved fremstillingen ikke 
havde flere 1 øres frimærker og ikke fordi han på denne måde 
ville lave en stor sjældenhed

Varemærke hvori: Hertz Medi Plastik 
YPPERSTE DANSKE SKO
blå prægetryk på hvid karton; cellophanpose. 
C.L.-J. A 9a
Fremstillet af Dansk Emballage Industri efter 
13. maj, men før 18. juni 1941.
Hertz Garveri & Skotøjsfabrik A/S, stiftet 

1897, Jagtvej 211, København 0, telefon Central 2803, inde
haver A/S M. J. Ballin's Sønner's og Hertz Garverier og Sko
tøjsfabrikker, Hovedkontor: Bryggerivej 7, Valby, telefon 
Central 7504, aktiekapital kr. 6.000.000,-. Stykket er meget 
almindeligt og tænkes distribueret gennem de mange skotøjs
forretninger, som forhandlede firmaets varer.

H. K. Blomslerbery 
Fedevarer en Gros

Valby 39*17 x.

H. K. Blomsterberg Fedevarer en Gros Sdr. 
Fasanvej 52 Valby 3997 x.
sort bogtryk på karton; cellophanpakning. Der 
forekommer 4 forskellige kartonfarver. C.L.-J. 
C 351 (3). Fremstillet af A. Th. Nielsen før 20. 
november 1941.
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Repræsentant H. K. Blomsterberg, Søndre Fasanvej 52, st., 
Valby, telefon Valby 3997x solgte fedevarer en gros.

H. TOST Trekronergade 10 Valby 589 
violet gummistempel på karton; ompakket. 
Unikum fra Carl Lund-Jensens samling. 
Mejeriejer J. H. Tost, Trekronergade 10, 
Valby, telefon Valby 589.

HUSK DEN LOKALE BLAD= HANDLER 
AVISHUSET Hj. LANGGADE OG 
NYSTEDVEJ
håndskrevet med sort blæk på hvidt karton; 
indpakket i cellophan.
Antagelig et træskur på hjørnet af Valby 

Langgade 183-85 ogNystedvej 1-2, Valby.

JØRGEN BONDO-LARSEN
VESTERVANG 24
KØBENHAVN, VALBY 
(COPENHAGEN, VALBY) 
sort bogtryk på karton; indpakket i 
cellophan. J.S. C 557. Registreret i 

1959.
Grosserer Jørgen Bondo-Larsen, Vestervang 24, Valby, telefon 
Central 13548.
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Kaj Nielsen Fedevarer en gros Valby
4314
sort bogtryk på karton; cellophanpakning.
Der forekommer 4 forskellige kartonfar
ver. C.L.-J C 381 (3).

Fremstillet af A. Th. Nielsen før 20. november 1941.
Repræsentant Kaj Nielsen, Lindebugten 23, Valby, telefon 
Valby 4314 solgte fedevarer en gros

Konditor V. Langg. 30 Telf. V.617 
blæk håndskrevet på pap
Konditor H. Olsen, Valby Langgade 30, 
Valby, telefon Valby 617.

Læs (globus omgivet af tre stjerner) FAMILIE 
JOURNALEN
blå prægetryk på hvid karton; cellophanpose. 
grøn prægetryk på hvid karton; cellophanpose. 
rød prægetryk på hvid karton; cellophanpose. 
J.S. A 132. Fremstillet af Dansk Emballage 
Industri efter 20. november 1941.

Illustreret Familie Journal udkom hver tirsdag i 1941 med 65. 
årgang. Prisen var 40 øre. Udgivet af Carl Allers Etablissement 
A/S, Vigerslev Alle 18, Valby, telefon Central 950, aktiekapital 
kr. 8.000.000,-.
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Malermester Janus Ipsen Tlf. Valby 54ly 
blå bogtryk på karton; cellophanpakning. Der 
forekommer 4 forskellige kartonfarver. C.L.- 
J. C 178 (4)
Fremstillet af A. Th. Nielsen før 15. septem

ber 1941.
Malermester Janus Ipsen, Gammel Jembanevej 23, Valby, tele
fon Valby 54 ly.

(Irmapige) Man køber bedst og billigst hvor 
den lille IRMA Pige bor

i blå prægetryk på hvid karton; cellophanpose.
; C.L.-J. A 51a. Fremstillet af Dansk emballage

Industri mellem 9. juli og 26. august 1941.
j Irma, Ravnsborggade 12, København N, tele

fon Central 6214, 6962, 6237, 8183, 4464,
4434, Statstelefon 76, indehaver Fabrikant Carl H. J. Schepler, 
etableret 1895, I København og omegn var der 67 udsalg med 
varegrupperne smør, kaffe og i nogle tilfælde også ost. Des
uden fandtes udsalg i mange sjællandske byer. Af udsalgene 
skal nævnes Bommen, Valby Langgade 24, Valby, telefon 
Valby 684, Mena, Valby Langgade 48, Valby, telefon Valby 
170, Valby Langgade 209, Valby, telefon Valby 3102, Vige, 
Vigerslevallé 124, Valby, telefon Valby 1380, Man fabrikerede 
selv margarine, chokolade, drops, fløde og havde eget kaffe
brænderi.
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MERHUn MERKUR (Merkurhovede) FOTO 
sort bogtryk på gult papir opsat på karton; cel
lophanpose. C.L.-J. C 403 (3).
Fremstillet før 20. november 1941.

FOTO
MERKUR MERKUR 6 x 9 cm B-2 Film 

brunt, gult og rødt tryk, antagelig fra fotogra
fisk emballage; cellophanpakning.

MERRUR
B-2

MERKUR 2 1/4x3 1/4 inc B-2 Film 
brunt, gult og rødt tryk, antagelig fra fotogra
fisk emballage; cellophanpakning

'Film.
MERKUR

2^x 3 Vin.

MERKUR 2 1/4x3 1/4 in Film 
brunt, gult og rødt tryk, antagelig fra fotogra
fisk emballage; cellophanpakning

rMERR U ft]
MERKUR 2 1/4x3 1/4 in Metalspole 
brunt, gult, grønt og rødt tryk, antagelig fra 
fotografisk emballage; cellophanpakning.
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2 1/4x3 1/4 inc. Merkur Film. 120 B.2. 
brunt, gult og rødt tryk, antagelig fra foto
grafisk emballage; cellophanpose.
J.S. C 610, C.L.-J. C 403 (3)! Fremstillet 
før 20. november 1941.

6x9 ctm. Merkur Film 120 B.2.
brunt, gult og rødt tryk, antagelig fra foto
grafisk emballage; cellophanpose.
J.S. C 598, C.L.-J. C 403 (3)! Fremstillet 
før 20. november 1941.

Man vil bemærke, at alle de opgivne mål i tommer ved omreg
ning tilnærmelsesvis svarer til målene i cm.
Merkur Foto, Trekronergade 15, Valby, telefon Central 14833 
og Valby 144, indehavere fabrikant Axel Heegaard-Poulsen og 
fabrikant, Cand.pharm. J. Heegaard-Poulsen solgte fotografiske 
artikler.

O. Olsen Kjeldsgaardsvej 41 
violet gummistempel på karton, indpakket i 
cellophan
Mejeriet Kjeldgaard ved Olga Olsen, Kjeld- 
gaardsvej 41, Valby, telefon Valby 571x.

P.Fersløv-Jensen. Vigerslev Alle 30 
grønt gummistempel på hvidt eller gråt 
karton; indpakket i cellophan. C.L.-J. E 22.

: /Wi Fremstillet før 15. september 1941.
Vestergaardens Kaffelager, Vigerslev Allé 
30, Valby, telefon Valby 1705, indehaver 

urtekræmmer Frode Fersløv-Jensen.
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VALBY 5183 x

R. Ljungqvist Vigerslewej 140
*

/40

sort gummistempel på gråt pap; indpakket 
i cellophan.
Ismejeriejer Roma Ljungqvist, Vigerslev- 
vej 140, Valby, telefon Valby 4780.

Schou VIGERSLEWEJ 140 TLF.

Fremstillet af A. Th. Nielsen før 20. november 1941.
Repræsentant Kaj Nielsen, Lindebugten 23, Valby, telefon 
Valby 4314 solgte fedevarer en gros

'w

violet gummistempel på karton; indpak
ket i cellophan.
C. Schou's Fabrikkers Udsalg, Vigers- 
levvej 140, Valby, telefon Valby 5183x, i 
daglig tale kaldet Schous Sæbehus.

S.Houlberg A/S C. 962 KAI NIELSEN
Valby 4314
sort bogtryk på karton; cellophanpak- 
ning. Der forekommer 7 forskellige kar

rL: ....V
Vdb/ 4314.

tonfarver, som hver forekommer med og 
uden en med rød farve påtrykt pølse. 
C.L.-J C 446 (7).

TEGNER H. BJØRN VALBY 486y 
håndskrevet med rødt blæk på hvidt karton; 
cellophanpose.
Faktor Hjalm. Bjørn, Lyshøjgaardsvej 33,4, 
Valby, telefon Valby 486y.
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■oA'M':;

Tørv Sælges Va. 4534 
håndskrevet med sortagtig blæk på grønt papir 
opsat på hvid karton; indpakket i cellophan. 
Vognmand Axel Jacobsen, født 1909, Vigers- 
levstræde 9, Valby, telefon Valby 4534. Til 
kørslen anvendte han lastautomobil.

URE (ur) OPTIK CARLO PETERSEN
VIGERSLEVV 37 VALBY 2184
guld på sort seglmærkat på lysebrun karton, 
cellophanpose.
Urmager Svend Carlo Petersen, Vigerslevvej 
37, Valby, telefon Valby 2184.

Tilgodebeviser uden frimærke

1 Øre til gode hos Karl 
Lamkjær Nystedvej 2 
Viadukt-Bageriet 
sort bogtryk på hvid kar
ton; bagsideinskriptionen 

med violet gummistempel; trykt af samme bogtrykker, som 
gjorde et tilsvarende tilgodehavendebevis for Ludvig Andersen 
& Søn, Egilsgade 35, København S..
Karl Lamkjær, Viadukt-Bageriet, Nystedvej 2, hjørnet af Nak
sko vvej, Valby. 1300 meter fra Damhustorvet i østlig retning

22



F. Møller Christensen, Roskildevej 311, Valby, telefon Rød
ovre 238, slagter H. Hansen, Roskildevej 311, Valby, telefon 
Rødovre 248. 500 meter fra Damhustorvet i vestlig retning.

1 ØRE tilgode HACO
1 ØBE
tilgode

rund hvid celloidskive med sort påtryk. J.S. 
diverse II, 2

K A CO Købmand J. Hansen, Vojensvej 2, Valby. 800 
meter fra Damhustorvet i sydlig retning

De tre paa Roskildevej 3111 Øre tilgode
£>♦ ir« p4« 

dd«ve| 311
1 0»e
tilgode

rund blå celloidskive med sort påtryk. J.S. di
verse II, 1
Bager og konditor Willy Nicolaisen, Roskilde
vej 311, Valby, telefon Rødovre 313, købmand
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