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OVERSØ

Af Jan Filtenborg
Ry og Omegns frimærkeklub

Dette er måske det mest kend-
te frimærke i amerikansk fila-
teli også blandt ikkesamlere, 
da dette frimærke ofte trækker 
overskrifter på grund af de store 
hammerslag, når frimærket en 
sjælden gang kommer på aukti-
on.

Denne artikel handler om 
nogle spændende forårsmåne-
der i 1918.

Der skulle oprettes en regu-
lær luftpostrute mellem Was-
hington, D.C, Philadelphia og 
New York, startende d. 15. maj 
1918, og til det brug skulle man 
have et nyt frimærke, helst i pa-
triotiske farver: rødt, blåt og 
hvidt, da USA gik ind i 1. ver-
denskrig 2. april 1917. (fig. 1) 
Raten blev fastsat til 24c/oz. Ra-
ten indbefattede dog 10c special 
delivery. Uhørt højt mod den 
normale 3c/oz, men Postmaster 
General Burelson havde faktisk 

ikke autorisation til at bestem-
me raten eller andre rater for den 
sags skyld. Det var og er kongres-
sen, der bestemmer dette, så der 

skulle et nyt lovforslag til. Det 
blev introduceret 28. marts, ved-
taget og underskrevet af præsi-
dent Wilson 10. maj kun 5 dage 
før afgang fra Washington og 
New York.

Frimærket fremstilles
D. 4. maj var gravørerne i Bureau 
of Engraving and Printing (BEP) 
(fig. 2) gået i gang med arbejdet. 
BEP overtog fremstillingen af 
frimærker i 1894, men graverede 
også pengesedler, warbonds og 
afgiftsmærker. 

De nye 24c frimærker hav-
de ikke ”airmail” graveret, da 
mærket skulle kunne bruges 
til almindelig post, og andre 
frimærker skulle kunne bruges 
til luftpostforsendelser.  

Chefdesigner på BEP var Clair 
Aubrey Huston, der bl.a. havde 
designet pakkepostmærket fra 
1913, som er interessant, da det 
er det første frimærke i verden, 

The Inverted Jenny
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der viser et fly (”areoplane carry-
ing mail”). (fig. 3) Et af de pro-
blemer, han løb ind i, var at skaf-
fe et foto af det modificerede fly, 
der var valgt som postfly, et Cur-
tiss JN-4HM. (JN blev til ”Jen-
ny”). 2. pilotens plads var om-
dannet til en container til post, 
og brændstoftanken var udvidet, 
så han måtte bruge et foto, han 
havde fået af War Department, 
af en standard JN-4 Trainer.

Designet blev godkendt d. 
7. maj, og samme dag begynd-
te gravør Edward Weeks ar-
bejdet med rammen, som blev 
færdig dagen efter d. 8. maj. 
Samme dag begyndte Marcus 
Baldwin sit arbejde på vignet-
ten, som var færdig d. 9. maj. 

Man har gemt arbejdssedler-
ne fra gravørerne, som viser at 
Weeks arbejdede 16 timer og 
15 min. den første dag og 14 
timer den næste. Baldwin ar-
bejdede fra kl. 12.00 til 22.00 
d. 8. maj og ”hele næste dag”, 
en imponerende arbejdsind-
sats, da Baldwin på det tids-
punkt var 65 år. Weeks er også 
noteret for 2 timer og 15 min. 
arbejde på vignetten og Bald-
win har noteret i sin dagbog:” 
Mr. Weeks did the lettering”. 
Det har man tolket som, at han 
tilføjede flyets kendingsnummer 
38262. 

Men før Weeks graverede 
nummeret på flyet i vignetten, 
var tre prøvetryk sendt til gen-
nemsyn hos postvæsenet, en 
blå/sort, en blå ramme/rød vig-

net og rød ramme/blå vignet. 
På de første prøvetryk var der ik-
ke nummer på flyet, men det var 
der på det sidste prøvetryk, der 
var sendt til endelig godkendel-
se. Frimærket blev trykt fredag d. 
10. maj og lørdag d. 11. maj.

Førsteflyvningen
”Jenny”, med kendingsnumret 
38262, var det fly, der skulle flyve 
som det første fly fra Washing-
ton d. 15. maj, men hvordan vid-
ste gravøren det, og hvorfor var 
War Department involveret i et 
postfly?

D. 30. april var flyene færdig-
bygget fra Curtiss fabrikken og 
ville blive leveret til hærens flyve-
plads, Hazelhurst. Den 8. maj fik 
postvæsenet besked på, at flyene 
ville blive afsendt d. 12 maj og le-
veret d. 13. maj, og at flyene havde 
kendingsnumrene 37944, 38262, 
38274, 38275, 38276 og 38278. 
Sagen er, at postvæsnet og BEP 
ikke vidste, hvilket fly der skulle 
flyve hvor. Det var helt tilfældigt 
at frimærke, kendingsnummer 
og førsteflyvning gik op i en hø-
jere enhed.

Allerede i 1859 sendte postvæ-
senet post med ballon (fig. 4) fra 
Lafayette, Ind. til New York (eller 
så langt det nu kunne lade sig 
gøre) og flere ballonruter fulgte.

I 1908 fløj brødrene Wright 
første gang (fig. 5) og flyvning 
blev hurtigt populært på mar-
keder og festivals. Man havde 
ofte et mindre kvantum post 
med ved disse lejligheder, som 

Fig. 3.

Fig. 4. Fig. 5.
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en slags souvenir. Post fra den-
ne tidlige periode er klassificeret 
som ”Pioneer Flight Mail”.

Man forsøgte at sende post 
med fly fra skibe allerede i 
1910, men det lykkedes aldrig  
mest på grund af dårligt vejr.  
I 1911 fløj den første pilot, løn-
net af postvæsenet, og man eks-
perimenterede med forskellige 
flytyper og diverse ruter i årene 
derefter. Faktisk fløj man 52 
gange allerede i 1912. Denne ”Pi-
oneer Flight Periode” sluttede i 
1916.

Penge skulle der til, og i 1910 
vedtog kongressen ”1910 Air 
mail Bill”, der bevilgede midler, 
men også gjorde det muligt for 
myndighederne at følge med i 
eksperimenterne. Kongressen 
bevilgede hvert år penge til ud-
viklingen af luftpost og andre 
metoder til at bringe post ud i 
det store land.

I 1917 bevilgede kongressen 
1.224.000$ til indenrigs trans-
port af post, hvoraf de 100.000$ 
specifikt skulle gå til køb af fly 
og disses vedligehold med hen-
blik på en permanent luftpost 
service. Man ville egentlig udby-

de servicen i offentlig licitation, 
men gik fra det igen, og i stedet 
overdrog man det til hæren at 
anskaffe egnede fly og uddanne 
piloter. Derfor hærens involve-
ring i postbefordring. Der skulle 
findes og klargøres egnede lan-
dingsbaner i de 3 byer og nød-
landingsbaner i tilfælde af uheld 
eller dårligt vejr.

Flyene skulle afgå kl. 11.30, 
både fra nord og syd, (fig. 6) 6 
dage om ugen, og flyvetiden blev 
estimeret til 3 timer inkl. af- og 
pålæsning af post i Philadelphia. 
Afgangene var koordineret med 

posttog, således at luftposten 
var timer forud for den alminde-
lige post. (fig. 7)

15. maj ankom major Fleet 
i den ”Jenny”, der skulle flyve 
fra Washington. Der havde al-
lerede samlet sig en stor folke-
mængde, deriblandt Post Ma-
ster Burelson, flådeministeren, 
postfunktionærer, lovgivere og 
endda en repræsentant fra kom-
munikationsministeriet i Japan.

Præsident Wilson og First La-
dy ankom i bil for at overvære af-
gangen. (fig. 8) En postvogn an-
kom til pladsen med post (fig. 9), 

Fig. 6.

Fig. 7. Fig. 8.
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deriblandt et brev fra præsiden-
ten til Burelson. Brevet er udstil-
let på postmuseet (Smithsonian 
Institution) (fig. 10), og piloten, 
der skulle have æren at flyve fra 
Washington, var løjtnant Boyle, 
og flyet var klar til takeoff 11.30.

Sgt. Waters hev i propellen …
Intet skete.
Igen …
Intet skete.
Flere forsøg … en mekaniker 

blev hidkaldt og tændrørene 
blev renset … stadig ingen tæn-
ding.

Præsidenten begyndte at blive 
irriteret …

Man fandt ud af, at det var 
galt med brændstoftilførelsen 
… der skulle mere brændstof på, 
men det var der ingen, der havde 
tænkt på, så dette måtte frem-
skaffes i al hast. 

Endelig kl. 11.45 startede flyet 
og lettede ... 

Men hvor fløj det hen? ... mod 
syd? Og ikke mod nord, mod 
New York. Piloten kunne ikke 

orientere sig. Kompasset var itu, 
og han måtte lande på en mark 
20 miles fra start. Uheldigvis var 
marken blød, og flyet gik på næ-
sen, hvorved propellen gik i styk-
ker, og vingen blev beskadiget. 
Løjtnant Boyle fandt en telefon 
og kontaktede major Fleet og 
fik ham til at sende en bil ud til 
flyet med et hold mekanikere, og 
kl. 20.00 var flyet tilbage i Was-
hington.

Det sydgående fly afgik og 
ankom til Philadelphia og Was-
hington planmæssigt, og en stor 
del af publikum i Washington, 
var blevet på pladsen for at se an-
komsten. Løjtnant Edgerton lan-
dede kl. 14.50. Posten blev kørt 
til hovedpostkontoret, sorteret 
og 200 drengespejdere (fig. 11) 
kørte ud med den lokale post. 
Resten blev leveret som normalt. 

Posten fra det forulykkede fly 
blev leveret den næste dag, d. 16. 
maj. Både breve med afstemplet 
15. og 16. maj fra Washington til 
New York, bliver betragtet som 
”First Flight”.

Hærens opgave ophørte i 
august efter 3 måneder, og pi-
loterne og flyene overgik til  
postetaten.

Købte helarket
William T. Robey håbede på at 
finde et ark frimærker med om-
vendt vignet på de nye 24c fri-
mærker, der var trykt d. 10 og 11. 
maj. Det var kendt, at det havde 
der været på Pan-American ud-
gaven fra 1901.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.
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D. 14. maj (man mener ikke at 
det nye frimærke var til salg den 
13.) gik han fra sit kontor til det 
nærmeste postkontor for at købe 
et ark. De ark, han fik fremvist, 
var han ikke interesseret i. De 
var dårligt centreret og postmed-
arbejderen fortalte, at der kom 
en ny sending omkring mid-
dag. Robey vendte tilbage ved 
middagstid og spurgte samme 
postmedarbejder, om han havde 
fået de nye ark. Det havde han og 
rakte ned og tog et ark op, som 
han gav til Robey. Robey beskrev 
det senere som: ”mit hjerte stod 
stille … det er en følelse der kun 
kommer en gang i livet”. Han be-
talte promte og spurgte, om han 
måtte se de andre ark, men de 
var alle normale. 

Først da, viste han den post-
ansatte arket med fejlen. Denne 
forlod straks sin plads og te-
lefonerede. Bekymret over om 
hans frimærkeark ville blive 
konfiskeret, forlod Robey hur-
tigt postkontoret. Kl. 16.00 blev 
salget stoppet af postvæsnet for 
inspektion af usolgte ark for at 
finde evt. fejltrykte ark. Kl. 18.00 
blev frimærkerne igen sat til 
salg. Selv om Robey ikke havde 
givet hverken navn eller adresse, 
vidste man godt, hvem han var,  
og hvor han havde kontor, og 
samme dag fik han besøg af to 
postfunktionærer, der ville have 
arket tilbage – uden held.

Robey gik i gang med at kon-
takte de handlende, han kendte. 
Hans første kontakt var Cole-
man i Washington D.C. Efter 
han havde beset arket, tilbød 
han fornærmende 500$, som 
Robey straks afviste. D. 15. maj 
blev Percy Mann kontaktet og 
han tilbød 10.000$. Robey tak-
kede nej, da han ville prøve at få 
et bedre tilbud i New York, men 
Mann fik ret til at købe arket, 
hvis han ikke fik et højre bud 
end de 10.000. Han ville møde 
Edward Green, en excentrisk 
millionær, der var kendt for at 
købe mønter, frimærker, guld 
og ædelstene som investering, 
men han var ikke på kontoret, 
og ville være væk et par dage. 
Næste stop var Stanley Gibbons 
Inc. De tilbød 250$ Så prøvede 

han Scott Stamp & Coin Co. De 
ville kun have det i kommission. 
Mann blev kontaktet igen og Ro-
bey fortalte, at han hellere ville 
beholde arket selv, end at sælge 
det for 10.000$. Mann forslog 
at gøre holdt i Philadelphia på 
vejen hjem, for at møde Eugen 
Klein, også en ledende handler 
i USA. Klein spurgte, om han 
ville sælge for 15.000$. Det vil-
le Robey gerne, så arket blev 
solgt d. 18. maj. 19. maj kunne 
man læse om salget i en artikel 
i Washington Evening Star. Da-
gen efter tilbød Colemann (ham 
med de 500$) 18.000$ for arket. 
Arket blev solgt videre 20. maj 
for 20.000$ til Edward Green.

Green bad Klein dele arket op i 
singler og blokke og sælge, hvad 
han ikke selv ville have. Klein 
skrev positionerne bag på mær-
ker med blyant. Selv om ikke 
alle frimærker har positionerne 
noteret bag på, har det alligevel 
være muligt at genskabe arket.

De gode historier
”Inverted Jenny” har opnået sto-
re priser gennem tiden, og man-
ge af mærkerne har gode histo-
rier tilknyttet. Her skal nævnes 
nogle få: 

Pos. 9 fik Green lavet et smyk-
ke til sin kone Mabel, hvor fri-
mærket kan ses fra begge sider, 
det såkaldte ”locket stamp” (fig. 
12). Men om hun nogensinde 
brugte det, vides ikke. Da Mabel 
døde i 1950 testamenterede hun 
smykket til en Dorothy Nichol-
son. Dette satte familien sig i 
mod, men Dorothy vandt den ef-
terfølgende retssag. Hun giftede 

sig senere med den advokat, der 
førte sagen for hende. Smykket 
blev lagt i boks, og først i 1984 
blev frimærket fotograferet for 
første gang, og kunne dermed 
bestemmes til pos. 9. Smykket 
skulle have været udstillet på 
postmuseet, men det lykkedes 
ikke at få det arrangeret. Smyk-
ket blev solgt til en privatperson 
for 90.000$ i 2002.

Pos. 21 blev sat til salg d. 7. fe-
bruar 1959 af Shanahans Stamp 
Auktion Ltd. I Irland. De fik 
hammerslag på 3650$. Allerede 
d. 23. maj blev det annonceret 
til salg igen. Auktionshuset hav-
de haft indbrud natten mellem 
8. og 9. maj, hvor frimærket var 
blevet stjålet sammen med an-
dre værdifulde mærker. Man 
ved ikke hvordan, men mærket 
dukkede op igen. Der blev talt 
meget om forsikringssvindel, 
og rygter om forfalskninger fik 
firmaet til at kollapse, og ejerens 
familie flyttede fra landet. Rob-
son Lowe Ltd. solgte pos. 21 på 
vegne af boet for 39.600$. Siegel 
solgte det i 2008 for 400.000$ til 
en anonym køber.

Pos. 63 blev købt af en eng-
lænder, den 4. markise af Bute, 
John Crichton-Stuart engang i 
30’erne og lagt i boks i en bank 
i London. Den 24. december 
1940 blev centrale dele af Lon-
don ramt af blitzen og en vold-
som brand hærgede området ved 
banken, hvor markisen havde 
sin værdifulde frimærkesamling. 
Boxen stod under vand efter 
slukningsarbejdet, men samlin-
gen var intakt, dog noget fugtig. 
Markisens frimærker blev tør-
ret og presset, og hans ”Jenny” 
var intakt, men nu uden lim på 
bagsiden. Efter markisens død er 
mærket solgt flere gange.

Fireblokken med pos. 65, 66, 
75 og 76, også kaldt ”McCoy 
Block”, som datteren af Dow 
Jones (ham med aktieindek-
set) købte i 1936 for 16.000$ er 
også blevet stjålet. Blokken var 
udlånt til APS, det amerikanske 
filatelistforbund, i forbindelse 
med deres udstilling i Norfolk i 
1955. På grund af et pinligt sik-
kerhedsbrud blev blokken stjålet 
fra udstillingsrammen. Pos. 65 Fig. 12.
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og 75 dukkede op et par år se-
nere og identificeret. Pos 75 blev 
solgt for 115.000$, mens pos. 65 
og 76 var testamenteret til APRL 
(American Philatelic Research 
Library). Pos 66 er endnu ikke 
dukket op.

Pos 78 er en kedelig historie. 
Frimærket var købt i 1985 for 
88.000$. Ejeren opdagede en dag 
i 1989, at frimærket var faldet ud 
af hans album. En eftersøgning 
blev sat i gang og det blev fundet 
i en støvsugerpose, beskidt og i 
stykker. Ejeren opførte sig som 
en gentleman, og forsikrede hus-
hjælpen om, at det ikke var no-
get tab, og at han sagtens kunne 
reparere mærket. Han sendte det 
til Europa, for at få det lavet, og 
i 1990 blev det solgt for 39.600$.

Pos. 49 var ikke set siden 
1918. Mærket blev købt i 1918 
og lagt i boks, og der havde det 
ligget siden indtil en anonym 
Chicagofamilie satte det til salg 
hos Siegel. Hammerslag faldt på 
1.593.00$ inkl. omkostninger. 
Dermed slog den tidligere re-
kord fra 2016. Her blev pos. 58 
solgt for 1.350.000$.

27. september 2019 blev en 
”centerline block” udbudt til 
salg på Spink’s i New York. Den-

ne 4-blok er en af seks kendte 
blokke fra arket med ”inverted 
Jenny”. Den blev udstillet på 
”Ameripex” international phi-
latelic exhibition i 1986. Man-
gemillionæren Bill Gross ejede 
på et tidspunkt fem af de seks 
blokke, og han gav hvert af hans 
tre børn en blok, og ”centerline 
block” fik hans yngste søn, Nick. 
Da han ikke mente, at blokken 
var helt så meget værd som en 
blok uden liner i, fik han en eks-
tra ”Jenny” oveni (pos. 39). Det 
var Nick, 31 år og trommeslager 
i et rockband, der satte frimær-
kerne til salg. Gross senior havde 
helst set, at frimærkerne gik i arv 
til børnebørnene, men sådan gik 
det ikke. 4-blokken gik for 1,74 
mil.$ (inkl. salær) og pos. 39 fik 
hammerslag på 510.000$ (inkl. 
salær).

Nyt sjældent ark udgivet
I 2013 udgav postvæsnet et mini-
ark med 6 stk. ”Inverted Jenny” 
med værdien 2$. (fig. 13). I den 
forbindelse blev der trykt 100 
ark ”upright Jenny”, altså hvor 
flyet er retvendt. Disse ark har 
der været megen debat om, da 
mange mener, at det er endnu 
en salgsfidus fra postvæsnets si-

de. Man kan ikke lede efter disse 
ark, eller bestille dem specielt. 
Alle ark er gemt i en konvolut, 
der yderligere er forseglet i en 
plastpose og ligger sammen med 
de øvrige 2 mil. 

Det giver næsten sig selv, at 
skattejagten gik ind, og handle-
re er villige til at give en god pris 
for de sjældne ark. Der var en del 
af de nye frimærker, der var dår-
ligt centrerede, ”Not Collector 
Quality”, og det er ikke muligt at 
bytte dem, for så får man jo en 
gratis chance for at finde de ret-
vendte ark. I 2017 var der fundet 
32 stk. og det bliver svært at fin-
de resten, da arket er taget ud af 
salg i 2016. 

Nyt: Fra 2019 er alle de reste-
rende ark samlet i Stamp Fulfil-
lment Services i Kansas City, 
MO, hvor de er sat til salg igen, 
så det skulle stadig være muligt 
at finde en af de værdifulde ark. 
I Scott 2020 vurderes et ark til 
50.000$ eller mere.

I denne artikel har jeg med 
vilje undladt beskrivelsen af 
trykningen og de spekulationer,  
der er om, hvorfor fejlen kunne 
ske. Har man lyst til at læse (me-
get) mere om emnet, kik ind på:  
invertedjenny.com.

Fig. 13.


