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A •Jkböcker ett populärt samlarområde.
!11ustration ur "Gastronomisk Spegel"
.i Richard Du Rietz.

Julmärke n oc h Juletiketter
Ett julpotp1m av G. R.
Så är d et då jul igen. Den goda vil jan s
högtid, d å mfoni skor bli goda och givmilda
och gä rna kommer ih åg varandra, åtminston e sina närma ste, med en gåva stor eller
liten allt efte r förm åga. D en goda viljan
skall man ta ga väl vara p å . Det är så
må nga som behöver hj ä lp och bistå nd , hj :ilp
i nöd oc h fattigdom, bi stånd v id sj ukdom .
Man gör i nsa mlin gar, sä lj er j ulfemman och
p å po ste n köpe r vi julmärk en att sätta pe\
våra brev, kort och gåvopak et. Kan ske sam lar Du julmärken? Om inte så gör det, de
ä r så vackra oc h vä lgörande.
D et var el en d a nske postmanncn Einar
Holboell so m 1904 gav impul sen till ett re ge lbund et för sälj an de av julmärken och
pengarna skulle gå till bekämpand e av tube rkul ose n, elen förh ä rj a nde folkfarsoten ,
och det bild ades en Nat io nalfören ing mot
TTI C. Exe mplet fick ge nast efterföljd, för st
i gra nnbncl e rna Sve ri ge oc h Norge , sedan
i andra b nd er så att nu mera öve r 50 lcinde r ha en cl le r fl era o rga ni satio ne r för be kä mpand e av TBC. R es ul tatet har blivi t att
denna sj ukdo m, nu ä r på stark retur och
ma n har k unn a t vä nd a sig mot andra folk farsorter, t. ex. ca nce r.
I den med vä lgörenh et smä rken var inre
p rec is ny . C ha rit y sramp s utan posta! gilri r: het att åscittas bre v ka n spåras till baka
till tiden fö r a merik a nska inbörd eskriget,
1861 - 1865, då någ ra dam e r hittad e på d et ta sätt a tt få medel till att hjä lpa de i k ri get så rad e. D et fö rsta tuberkul osmärket ut ko m 1897 i New South Wal es , Aust ralien
- ett shillin gfrim ä rke med tillägg av en
p enn y. Sedan de ss ha r en del andra bnclcr
utge tt tub c rkulosfrim ä rk e n med den v '1 lk:in da sy mbolen, so m finn s p å nästa n alla jul m'i rken, det dubelarmacle Lotrin gs ka korset.
Såd ana lä nd e r ä r bl. a . Spani en, nelgien ,
Finland och M arocko, det senare använd e r,
i likh et med andra isla mi tiska länd er, ha lv måna r. M en J a pa n och Indi en som ing en
ju l ha använde r samma kors so m vi . D etta
sak nas dock på d a nska och islä nd ska jul mä rken a och Ca nada och USA använde
ä nd a ril1 1920 Röda Korset men ha sedan
de ss det dubbela rm ad e.
Vid sida n a v d e "offi ciella" fö reningarna
f inn s "privata" so m utge julm ä rk en för oli ka ä nda må l oc h det är en smak sak o m en
samlare äve n ska ll ä~ n a sig åt de ssa . Men
jag ha r sci llan sett vack ra re mä rken än Aal-

l1orgs Allmänna Understöttelseforenings och
tä nk p å de nors ka röd ako rsmärkena med
de förtju sa nd e djur- och barnbilderna, inte
minst av de kun gliga ! J ag har rubb och
' rubb.
D et har skrivits en d el artiklar om julmärken förut i Samlarn ytt, senast i nr 1-2
1958, vilket handlad e om de holländ ska
rnä rkena, som felaktigt uppga vs ha sta rtat
! 949. D e n ned erl ä nd ska föreningen mot
T BC bildades 1926 och d ess första m ärke
utko m sa mm a å r. Före d enna tid har emelle rtid se 111i-post a la märken 111ot TTIC utl.0111111it i Holland se d a n 1906!
Låt oss för eta en jul111ärke-resa runt jor, le n. Vi ta fly ge t, det gå r fortare och så re ' e r vi alfabetiskt, d et blir då lätta re att hit ta. Startå ren inom parente s.
I Argentina finn s rvå "offi ciella" : A rgen1ina Li ga Contra Tuberculose (1927) och
.losc Pen na In stuti o n (193 1).
De australiska pro vi nse rna ha sedan å r
1930 cinda till s helt n yl igen utgett märken
<a r för si g men b r nu ha enats om ett ge111en samt.

De baltiska staterna utgav på sin rid både julm :i r ken och sem i- postala m:irken.
Belgien har inte mindre än fem oli ka juln:i rk es fö ren inga r av vilka t vå ä r "officiell i" : Tielgiska. Nationalföreningen o ch Bcl·· iska Nationalorganisationen, båda 111ot
rnc (1932). Av en de tre andra sälja TBC111:-;. rken.
Brasilien har ock så flera förenin <>ar, den
q Örsta " Li ga Paoli sto Contra TTIC", San
I 'ao lo ( l 927 ).
I Canada har Canaclian National Sani' uiu111 Ass . seda n 1908 sil It m ci rke n till för1 iån för Mu skoka, Toronto och Qu ee n Marys ho spit als, men se d an l 933 sål t sa111111a
' 1:i r ke so111 det "officiella" C a nadi an Tul erculo sis Ass. so111 seda n 192 8 sålt USA:s
,,, ;i rk en 111cd fran sk text och efter 1930 sina
, gna. D es suto111 ha lokala föreningar i Mon1rea l, Quebee och British Columbia sålt eg1 a mfrkcn
vid olika tillfalle n se da n 0111 k rin g 1910.
F rån Chile kan not eras ett mirk c fr å n
1928 och fr å n Co!umbia två "Cartagena d e
I ndi as" 1933 och 1934 resp.
C uba had e åre n 1927 och 192 8 mi rk en i
' amm a te cknin g so111 det franska av 1926
n1en 111 cd s pa~ sk text: "El Beso Al Sol"
( Sole ns kyss). Har sed an sålt egna mirke n.
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J1~lmärken

fr .111 skilda länder.

Så ko111111er vi till upphovslan d et Danmark vars egentliga nationalförenin g ej anv :i ndcr sy 111bolen Lothrin ger-korset ( 1904 \.
D et gö r d cire111ot Dan111arks J u l111a:rkefo 1·cning (DJF) so 111 gett ut märken se dan .1 r
1944 . Sedan finn s en del "privata" fö reningar, den n ci mnda i J\alborg (1908), 0- 1der ( 1911), Sönder-Jylland 1909-1913, Sydslc sw ig ( 1950), Dan ska Vestindien l 907·19 16 111. fl. Till sa111larnas förtvivlan bö rjade Danma rk 1951 utge jul111ärken i hc 1a rk o m 50 o lik a 111cn å tergick 1956 till ett
enda m:ir ke. Tyveir r följde en del andra l:i 11dcr exe 111plet, å t111insrone ur ge de dubbc 1rn:irke n e ll e r block 0 111 4 e ller 8.
I [ngfond bildades 1925 Briti sh Nation .il
J\ss. against TBC och utgav då ett 111ärh·.
Efter en p:rns ti 11 1933 an vä nd e man sig :i v
US 1\- 111 ä rk en tv å å r 111e n frå n 1935 h .ir
111an egna. A. ve n Skottland och Wales )u
gett ur 111:irken 1930 111en från 1933 ,le
en ~c l s k a. Wo111e ns Nat ional Healrh Ass. i
!rla11d gav ut mfrken 1909 och från 19 25
kont inuerligt.
[tiopien har utg ivit ett märke, som säl rcs
varje jul, okänd datering. Vid julen säl ws
~ p ecie lla fri111 :1 rken 111ed tillägg (6 valörc r)
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för bekä111pande av TBC. Försäljningen är
effe ktiv. U nder en v iss rid sä lj es inga andra
frimärken.
Finl,incl utgav 111ärke n sporadi skt frå n å r
1908 111en frå n 1926 :'.\ rli ge n.
I Frankrike h a r o li ka stä d e r od1 departement utgett 111 ä rk e n fr å n ·1906. Comite
1Vatio11ale bildades 1925 och sedan dess ha
m:i rk en utge tts å rli ge n. Av en fra ns/ca l ndo China har utgett 111 ärken 1932.
Pr:l. n Färöarna har jag tv & märken .
! ndi cn började s!i sent som 1941 med
TllC- 111 :1 rken.
De isländska 111 ä rk ena ha rq ;elbundet utko 111111it se dan 1913 efter ett enstaka 111ärke
1904. De ssa 111ärken an ses av samla re so111
de vac kraste. j\ ven lokala 111ärken finnas.
I l talien ha lo kal a organi sa ti o ner utge tt
rn:i rk e n sedan 1905. "Officiell a" m:i rk cn ha
utko111111it se dan 1931.
Japan har fl e ra sä ll skap för bebmpande av Tl3 C, The Natio nal L caq ue 19241929, Hakuluji -Ka i ( 1927), sa111t NarureC hare Society ("Shi zenryoyoska") (1935).
j 11goslavien se dan 1929, f( area sed a n år

1932.

Lu xemburg utgav 4 märken 1908 men d et
är osäkert om fl era utkommit sedan dess.
Mexico har under senare :h utgett TB Cmärk en, startå ret okänt.
Nederliindema började, som nämnts, 1926
men lokala märken och semi-postala märken mot TBC ha utkommit där sedan 1906.
Ett m:irke är känt från Ned. Indien.
!i.ven i Norge är det flera föreningar som
ger ut julmärken. D e ord inari e ha utk ommit sed an 1906 och vid sidan av de ssa R öda Korsets märk en sedan 1914.
Norska Sjömansmissionen och "Vå ra Sjöman shem i Fremmede Havne" ha båda utgett märken i ett par decenni er och 1950
börjad e Norsk Folke hjelp utge julmärken.
Nya Zeeland har utgett "hea!th stamp"
sedan 1929.
Palestina utgav TBC-märken fr å n 192 7
men ej va rj e å r.
I Panama ha två säl lskap lan serat TB Cmärkcn frå n 1933 och i Peru not eras ett
märk e.
Polen har ut gett julmärken sedan 1926,
ibla nd i flera valörer.
I Portugal ha loka la mä rken tidi gt ut kommit. National Föreningen har utgett
mä rken se n 1929 i ol ika färger.
I Rumiinien har förr utgetts mfrk en, da tering oviss.

li. ve n ryska TBC-märken ex istera, okänd
date rin g.

Spanien har, so m nämnt s, ut gett TBC frim ä rk cn se n 1939 i ol ika valörer, vanligt vi s 4. Men lokala TBC-märkcn ha utgetts
sen 1907.
I Schw ~iz ha utkommit lokala TBC -märken. Dess National Sä llskap har vid flera
tillf:ill cn ut ge tt märken i se ri er samt i tre
olika språk . Här bör även nämnas Pro-Juventute -f rimärkena.
D e svenska julmärkena är välkänd a sedan 1904 men redan före denna tid fann s
lokala TBC-märken, t . ex. Elfsborgs Lin s
Förening mot TBC. En annan förenin g som
lan serat julmärken är Säffle .Jultomtar och
julsigill finns för Lundby .Jultomtar och
Rädda Barnen. I Stockholm har julmärken
med önskan jämväl om "Godt Nytt År"
sålts å r 1920.
D e i USA utkommande julmärkena för
svenska å lderdomshem kan även intressera
oss.
D e sydafrikanska j ulmärkena (1929 ) får
samlas i pa r enär de är på två sp rå k.
Arabländer som Syrien och Egypten h a
också sina TBC-märken vilka dock ej ut·
kommit regelbundet.
I Tjeckoslovakien börjad e "Masarykova
Li ga Proti Tuberculose" utge märken frå n

1934. D etta är den enda förening av detta
;la g som anvi nt sig av tändsticksetiketter
för detta cindam å l. D et finns flera va riante r av d essa . En annan julmirke-utgivande
fö renin g ci r " Ochrana Matek a Deti". Dessutom existe ra lokala TBC- mfrken.
fr :\ n Trinidad och Tob ago finns märken
med textöverrryck.
!i.ven Turkiet utger nu TBC-märken å tl11instonc fr3.n två föreningar. Jag har n1ärken sedan 1944.
Tyskland har in gen nationalförenin g mot
rBC men lokala märken b.n noteras sedan
1906. P å se nare år ha dock i Västty skland
utkommit TBC-rn ärke n i par och jag har
ett märke utgi ver av Niedersächsische Verei n zu r Be·käm pfun g der Tub erkulose.
Uru guay gav 1929 ut ett m:irke liknand e
C ub as 1928.
Så ha vi änt li ge n USA. Hur julmärkena
lw m dit ge no m m iss Emily Bisell i svensk;taden \\'lilmington har skildrats i "Samlarnytt" 1948 nr 3 och samt li ga fyra medverka ndes portreitt å terges å fyra särmärken i
1946 :'trs karta av julmärken. Det var 1907
:tartcn skedde. Men vid sidan av dessa
"officiella" är d et ett otal andra föreningH som för skilda ä nd a må l utge julmärken .
r:ör de ssa fordras en speciallista. Här bör
•)mnä mna s de sto ra certificat med påt rycks1ulm:irke vil ka år li gen sål d es för 5, 10 eller
Z5 dollars.
Österrike har ej haft någon nationalförenin g mot TBC, men ej mindre än 9 olika
fö reningar har d ei r vid olika tider så lt jul111ärkcn, bl. a. mot tuberkulos så lå ngt tillbaka so m 1908 .
Vimlar det av julmärken, så förekommer
cl:iremot juletiketter ytterst sparsa mt åt.nin stone p å Tänd. I varje fall har jag ej
" unnat finna flera än d e nämnda tjeckiska
:'ör kampen mot TBC. Men det finns en del
r. i Il komna med el ler utan välgörande syftemå l. Vi minns H . C. Andersens vackra men
;ripa nd e julberättelse 0111 den lilla flickan
med sva velstickorna, det finn s ett par Tänd,
·;om illu stre ra den och även en m ed porträtt
1v författaren. Finland har några "Yoului:u lia"'-etiketter med julmotiv. Men vi få gå
1ill la ti nska länder för att finna flera sådana etiketter och de är inte må nga där
heller.
För övri gt ha vi åtskilliga tändsticksaskar
va rs etiketter vädja till oss för olika hjälp.ind amål. De säljas alla tider på året men
kanske är behovet av d essa större vid jule1:id d å alla lju sen skall tändas, åtmin stone
hoppas v i det. I Sverige ha vi Solstickan,
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Tänd etiketter med H . C. Andersen , ·cl> den lilla fli ckan, tjeckisk TBC-tänd,
M. H allgren 50 Jr, finska 11il-tänd och svenska jultomtar.
som kom 1936 geno m t:ind sti cksd irektören
Mathias Hall gren , de ä ldre "Ljusglimt".
llarnhcms-Stickan i olika teck ninga r, Röd a
Ko rse t oc h Ba rn ens Dag, som v å ra end a
signerade eti kette r. Om d e norska " Hj el pe·
stikk er" skrev författaren P er Sivle en vacker vers :
"M !l. hjelpestikken tenne,
sin va rrn e i vårt sinn,
at den kan lyse, b renne,
s!l. hjelpen strömmer in
til bJde bam og gamle
som trenger hjelp i dag.
La denne sak oss samle
i tro og hjertela g."
Också el en finns i flera olik::i teckni nga r
De ha ;1 ven ett par etik ette r för blind <.
barn .
P 3. de n danska " Ly sg lim t" kan man lä sa
föliancle ve rs:
" Lysglimt er Navnet paa disse Stikker
/Jruger Du " Lysg limt" paa et er Du sikke:
Lysglimt Du bringer til m!l.ngt et Hjem
Og lokker Lysglimt i Oj et frem."
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D en fin ska motsva rig heten til l vår solstic ka heter "Sol strå le n" oc h visar en kravl:rnde bab y. D ä r fin ns även en etikett "Till
förmån för I'inla nd s Ba rn ".
De fle sta etiketter som v ädja om hjäl p
:ir nog a tt notera fr å n O ster rik e. Under
rnclla nkrigsticlen ut ko m där en må ngfald
r:indst icksetikett er fö r väl göra nde syfte n,
mest för kri gsinvalider och nation ella fö reni nga r, men också för v inter hjäl p en, sjuka
barn 111. m. D essa ä r dock inga jul eti ke tter.
Som fi na l till de nna lilla av handlin g ta v i
ett pa r verse r ur en d ikt av H a rry Blombe rg :
" Den stora tändsticksfab riken . .. jag gick
därigenom i dag.
/ fn hör jag maskinmusiken och remmarnas
ryt miska slag .
Och hela processen drar örat f örbi
förbry llande, sinnrik och rask.
Stolt v äxande träd som stickor bli
i etiketterad ask.
Ej vet jag varthän ni v ända . . .
en del gtlr v äl lJngt hä rifrJn

