”Helsagssamleren”
Artikel 9: Helsager og internettet
Af Lars Engelbrecht og Erik Hvidberg
Som beskrevet i den foregående artikel er kataloger, bøger og tidsskrifter uundværlige
kilder for informationer om helsager. Men i de seneste år er der dukket yderligere et
medie op: Internettet. På internettet kan man i dag hente alverdens informationer og
naturligvis er der også masser af viden at hente om helsager. Informationerne på
internettet ligger på hjemmesider (også kaldet websites), som oftest er lavet enten af
helsagssamlere, foreninger af helsagssamlere eller handlere.
Informationer om helsager
Organisationer og foreninger: Mange af foreningerne af helsagssamlere har hjemmesider,
hvor alle har adgang til mange spændende informationer. Den amerikanske forening
United Postal Stationery Society har en hjemmeside med spændende artikler om helsager
samt oversigt over foreningens egne publikationer (fortrinsvis over amerikanske
helsager). En anden virkelig god side er FIP Postal Stationery Commision, der bl.a. har en
god introduktion til det at samle helsager, miniudstilling af forskellige eksponater og
lister over resultater af internationale helsagseksponater.
Danske hjemmesider: Hidtil har to danske samlere af helsager lavet hjemmesider: Lars
Engelbrechts hjemmeside koncentrerer sig om de smalle helsagsbrevkort med de
tofarvedes tegning. På denne hjemmeside finder du et hav af informationer om
variationer i disse brevkort, men også billeder, litteraturliste, sider fra eksponat osv. Den
anden danske samler er Michael Siegumfeldt, som beskriver varianter i helsager med
våbentype, og også her er der mange illustrationer.
Udenlandske hjemmesider: Over hele verden findes der helsagssamlere, der har lavet
hjemmesider. Norske Morten Naarstad har en hjemmeside om finske helsager 1891-1918
med mange illustrationer af spændende frankeringer. I Luxemborg har Gary Little en
hjemmeside med en komplet katalogisering af hans hjemlands helsager – igen med
mange illustrationer. Frankrigs helsager beskrives også på en del hjemmesider, og
specielt spændende læsning er J.D. Hayhursts hjemmeside om de pneumatiske helsager
(rørpost) i Paris. Engelske Michael Pitt-Payne har en god artikel om udviklingen i
brevkortene, og amerikanske James Majka har en fin hjemmeside om de amerikanske
helsager. Hawaii er også repræsenteret med en hjemmeside, som er præmieret af FIP, og
endelig skal nævnes Timo Bergholms hjemmeside om klassiske russiske helsager.
Tematiske helsager: Også hjemmesider med specielt fokus på tematiske helsager findes,
og mange af disse har en liste over eksisterende helsager med et bestemt tema. Et godt
eksempel på dette er Gaston Barette, som beskriver helsager med frimærker som tema
(stamps on postal stationery).
Andre informationer: Ud over hjemmesider som viser et bestemt samlerområde, er der
også mulighed for at finde litteraturanmeldelser – fx. af bogen ”The Collectors´ Guide to
Postal Stationery” af Peter J. Van Gelder. Det er også muligt at finde andre
helsagssamlere med henblik på at bytte, og her er The Stamp Trader List af Hans
Mortensen udmærket.

Som med al anden information på internettet er det vigtigt at huske, at det er meget
nemt at lægge informationer ud, men udover forfatteren selv er der ingen ”redaktør” eller
”bibliotekar”, der kontrollerer rigtigheden af informationerne. Så husk på at selvom en
hjemmeside har mange spændende informationer, så er der ingen garanti for rigtigheden
af dem.
Køb og salg af helsager
Handel på internettet er stadig stigende, og også her følger handel med helsager rigtig
godt med. På internettet findes der et par hjemmesider fra handlere der er specialister i
handel med helsager – Mike Sagar, Canada og Terraphila v/Peter Steinkamp, Tyskland –
men desværre kun med informationer om hvordan man kontakter dem, og ingen on-line
handel. Mange andre handlere har on-line handel hvor en del af det udbudte er helsager,
og her er Jan Bendix´s Skilling Online den førende herhjemme. On-line auktioner med
helsager er også meget almindelige, og her bør eBay fremhæves for et utroligt stort
udbud af helsager fra hele verden og rigtig god brugervenlighed.
Fremtidens hjemmesider?
Hvad vil vi forvente at kunne bruge teknologi og hjemmesider til i fremtiden? Helt oplagt
er en automatisk genkendelse af helsagstyper, således at du laver en scanning af din
helsag, hvorefter programmet på hjemmesiden vil lede efter kendetegn på den, og
derudfra give dig information om type, katalognummer og værdi – information du kan
lægge direkte ind i din database over dine helsager. Og tilsvarende er der sikkert mange
andre områder, hvor teknologien og internettet vil gøre sit indtog i vores hobby.
Flere links:
Alle de hjemmesider vi har nævnt i denne artikel finder du ved enten at taste adressen
(URL´en) som er vist her, eller du kan klikke dig frem til dem (og mange flere om
helsager) ved at gå ind på www.helsager.dk, hvor der er links til hjemmesiderne. God
fornøjelse!
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www.postalstationery.org
www.upss.org
www.helsager.subnet.dk
www.helsager3.subnet.dk
home.online.no/~naam/statio_main.htm
www.luxcentral.com/stamps/LuxStationeryDB.html
www.cix.co.uk/~mhayhurst/jdhayhurst/pneumatic/b
ook2.html
http://www.stamp2.com/articles/general/site/view_ar
ticle.asp?idarticle=80
www.majkafam.com
www.hawaiianstamps.com/postal.html
home.nestor.minsk.by/ph/exhibit/ps/00.html
www.stampsonstamps.org/psawc.htm
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Vær opmærksom på, at de nævnte links kan ændre sig eller være ude af funktion i
kortere eller længere tid. På www.helsager.dk vil der være en opdateret liste over links til
hjemmesider om helsager.
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