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medlemsblad for

 Randers Filatelistklub (1999-2)

Velkommen til sæson 1999-2000
Den sæson, vi tager hul
på med mødet den 7. sep-
tember, går ind i det nye
årtusinde. Ifølge diverse
profeter vil al computer-
teknik bryde sammen, og
verden vil gå af lave. Må-
ske er det det sidste num-
mer af Takken, du sidder
og læser i nu? Hvis min
computer bryder sammen
pr. 1. januar 2000, er det
jo ikke sikkert, der kan
produceres flere blade på
denne måde.
Nå, lad os nu se, hvor galt
det går. Ifølge Nostra-
damus, som jo er kendt
for mange profetier,
skulle jorden jo gå under
i den 7. måned i 1999.
Dette skrives i august - og
der er ikke sket noget her,
så mon ikke vi også kla-

rer det ny årtusinde.
Vejret i skrivende stund
er ikke just frimærkevejr:
høj sol og varme - men
mon ikke også vejrgu-
derne bringer os
„frimærkevejr“ til vor nye
sæson.
Der er i hvert fald meget
undervejs: Nordia i År-
hus, interessante fore-
drag i klubben - mulighed
for frimærketur til Lon-
don osv. osv.
I år er det 25. gang der
skal afholdes juleudstil-
ling i Helligåndshuset -
og det kommer ganske gi-
vet ikke til at gå stille af!
Vel mødt til den nye sæ-
son: den sidste i dette år-
tusinde og den første i det
nye.

Hans-Henrik
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Klubbens bestyrelse
m.m.
Formand:
Erik H. Sørensen
Lathyrusvej 3
Stevnstrup
8870 Langå
Tlf. 8646 7230
Næstformand og
redaktør af Takken:
Hans-Henrik Sørensen
Kasserer:
Jette Bach
Markskellet 3
8900 Randers
Auktionsleder:
Bent Varming
Sekretær:
Bent Enevoldsen
Bibliotekar:
Helge Poulsen
———————————
Cirkulationsleder:
Bruno Damgaard

Hvad sker der?
(BD = Byttedag)
September
12.: BD i Grenå (10-15)
19.: BD i Hornslet
25.: BD i Hjørring
26.: BD i Fredericia
Oktober
2.-3.: AROS 99 (Tilst ved
Århus)
3.: BD i Aabenraa (10-16)
9.: BD i Frederikshavn
10.: Frimærkemarked i
Holstebro (10-16)
23.-24.: Udstilling i Grind-
sted
24.: BD i Silkeborg
24.: BD i Thisted
24.: Udstilling i Elsted-
Lystrup
30. Åbent hus - Holstebro
31.: BD i RANDERS!!!
November
7.: BD i Vamdrup
11.-14.: Frimærker i
Forum
14.: BD i Hinnerup
21.: BD i Ry
December
3.-5.: Udstilling i Randers
4.: BD i Horsens
Januar
9.: BD i Hadsund
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Årtusindets sidste frimærke-
sæson står for døren, men vi
skal nok komme ind. For før-
ste gang, næsten da, har vi
endda fået ALLE vore møde-
datoer godkendt.
Men hvordan skal vi berede os
til år 2000?
Nemt nok, vi skal bare fort-
sætte som hidtil, og heri lig-
ger såmænd de højdepunkter,
som vil gøre også denne sæ-
son til noget ganske særligt.
Således bliver vor udstilling i
Helligåndshuset et fint farvel
til l900-tallet, idet det er en
jubilæumsudstilling, nemlig
den 25. i rækken af gode ar-

rangementer i det skønne hus.
Og så vil selve udstillingen
blive noget helt specielt, nem-
lig nogle af resultaterne af
studiegruppens arbejde. Vir-
keligt spændende!
Samtidig snakkes der også i
krogene om en Londontur til

foråret, men, men ...
På den anden side
kunne det jo være
sjovt, så mon
ikke???
Men uanset hvad
årstallet nu er, så bli-
ver det bare skønt at

komme i gang med „frimærke-
riet“ igen, så velkommen til
sæsonen 1999/2000 i Randers
Filatelistklub.

Formanden

Forman   den har  ordet
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Program - efterår 1999

7. SEPTEMBER
GODDAV  IGEN

Nu har vi da vist haft nok sommer og
varme, men der er næppe nogen af os,
der helt har glemt frimærkerne.
Alligevel må vi hellere starte stille og
roligt op med det hele:

Lad os få sagt ordentligt „goddag igen“, få snakket om det,
vi har nået/ikke nået, høre hvilke nye samlinger, der er
startet op osv..  Måske har nogen gjort et kup eller det
modsatte? Nogen har nok også fået smaddergode ideer til
noget nyt på klubmøderne / byttedagene.
Ja, det skal nok blive hyggeligt. Og du har vel ikke glemt,
hvordan en klubauktion foregår, eller hvordan vor kaffe og
brød smager - så velkommen til sæsonen 1999/2000.

21. SEPTEMBER
HVAD SKA’VI MED DFT?

Overskriften er nok et spørgsmål,
mange af os nogle gange har stil-
let, men nu får vi også svaret.
I aften får vi nemlig besøg af re-
daktøren af Danmarks Filatelisti-
ske  Tidsskrift, Lennart Weber.
Og han vil derudover fortælle, hvilke muligheder vort „fag-
blad“ giver os - og som vist kun få faktisk benytter sig af.
Samtidig vil han gerne have ros / ris til DFT.
Men Lennart Weber er jo også journalist, så han vil nok
også se nøjere på, hvordan vi egentlig afvikler et klubmøde,
så lad os vise ham det.

23. SEPTEMBER
Fælles klubmøde RANDJURS i Ebeltoft

Storauktion - 75 lots (15 fra hver klub) - samkørsel!!
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5. OKTOBER
FOREDRAG

Jeg tror, alle, der var til
stede, kan huske Philip Ras-
mussens foredrag for et par
år siden - og vel at mærke
for det gode.
Nu er Philip igen klar til at
tage den lange tur fra Ny-
borg til Randers, og denne

gang vil han fortælle om sin motivsamling: Komponister -
hvorfor og hvordan.
Og med Philips grundighed in mente er der ingen tvivl om,
at han selv leverer en god komposition.

19. OKTOBER
ALMINDELIGT BYTTEMØDE

Denne overskrift får vel stadig de grå hår frem hos nogle,
men de bliver stadig færre (ikke de grå hår, men ejer-
mændene), for alle de muligheder, der åbenbares ved en
aften sammen med „ukendte“ samlere/ samlinger, er efter-
hånden blevet indlysende for langt de fleste.
Derfor ryster jeg heller ikke længere på hånden, når jeg
skriver, at der vil være TVUNGEN PLACERING. Tværti-
mod glæder det mig, for jeg ved, at det vil give en dejlig
aktivitet ved ALLE borde HELE aftenen.

2. NOVEMBER

OPSAT TIL OPSÆTNING

Denne aften får I evalueringen af klub-
bens opsætningskursus, der nu har kørt
i cir-ka et år. Der kommer til at foregå
som 20 spørgsmål til professoren, hvor
professoren er deltagerne. I bedes der-
for have nogle spørgsmål med, nu da
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chancen byder sig. Måske kunne I selv få nogle gode idéer?

Spørgsmålene kan både være af teknisk art, om hvorledes
man vælger papir, hvordan man skriver på plancherne,
hvordan man skaffer frimærkerne, om man kan sætte op
på EDB mmm.

Man kan også spørge, hvordan kurset har været, hvad man
har fået ud af det i forhold til sit frimærkesamleri ol.

Endvidere kan der stilles spørgsmål til de enkelte samlin-
ger, hvorfor man netop samler på et bestemt emne.

(Ved Søren Christian Jensen)

HUSK lige, at der er BYTTEDAG den 31. oktober i FRI-

TIDSCENTRET!!

16. NOVEMBER
STIFTELSESFEST

Igen i år fejres klubbens fødsels-
dag „Hos AnneMarie“. Menuen
står som sædvanligt på gule ær-
ter med alt, hvad dertil hører.
Selvfølgelig vil der atter i år være
mulighed for at få serveret dansk
bøf (hvis man ikke tåler „rigtig
mad“).

Aftenen rundes - som den plejer - af med kaffe og ekstra
auktion. Husk tilmelding SENEST den 2. november!

30. NOVEMBER

UANBRINGELIGE FORSENDELSER

Postvæsenet må stå for skud i mange
forskellige situationer, oftest fordi for-
sendelser ikke når frem indenfor rime-
lig tid. Afsenderen finder nogle gange ud
af, at han/ hun har glemt at putte bre-
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Husk lige, at der er udstilling i Helligåndshuset den

3.-5. december!!

14. DECEMBER
JULEAFSLUTNING

vet i postkassen, men sørger så for at holde lav profil. Det
er vist mere en naturlov, at man skal klage.

Når man ser sine egne gamle breve igennem undres man
ofte over, at brevene i det hele taget er nået frem. Når adres-
sen kun er „Min morbror i Øster Bøvelse“ er det fantastisk,
at brevet er blevet leveret.

e breve når aldrig frem. Det er de „Uanbringelige Forsen-
delser“. Det er disse returbreve, vi skal høre om i aften.

(Foredrag ved Søren Christian Jensen)

Ganske som vi plejer mødes vi med
„hele familien“ og hygger os med
BANKO - julegodter - tegnefilm - og

alt det andet, som er med til at bringe os alle i
rigtig frimærkejulestemning!
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Internet

Næsten alle mennesker taler om internettet. For nogle er
det et absolut must - for andre er det totalt ligegyldigt - og for
andre igen er det et fuldstændig uforståeligt fænomen, som de
ikke ønsker at stifte bekendtskab med.
Uanset, hvordan men vender og drejer det, må vi indrømme, at
internettet er kommet for at blive. Efterhånden er „alle“ med.
Derfor har vi på sidste møde blandt bestyrelserne i „Rand-
Djurs“-samarbejdet også drøftet spørgsmålet om klubberne
skulle have deres egen hjemmeside. Man enedes om at ned-
sætte et udvalg med én repræsentant fra hver af de 5 klubber.
Udvalget har i skrivende stund haft et møde, hvorpå det blev
aftalt, at vi så hurtigt som muligt skal have en fælles hjemme-
side under forbundet. Dvs. at man formentlig får en hjemme-
side med et kort over Djursland (+ Randers). Herfra vil man så
kunne klikke sig ind på fx Randers Filatelistklub. Her skal vi så
bl.a. have opremset vort program, og hen ad vejen er det me-
ningen, at de medlemmer, der har hjemmeside / e-mail-adresse
osv. om ønsket kan stå opført her. Der skal også være links (=
„videre-om-stilling“) til de medlemmer, der måtte ønske dette.
De medlemmer af Randers Filatelistklub, der allerede er „med
på nettet“ bedes derfor kontakte undertegnede ved lejlighed,
så vi kan få talt om, hvad vi gør.
Jeg står naturligvis gerne til rådighed - såfremt nogle af med-
lemmerne ønsker yderligere belysning af spørgsmål vedrørende
klubben og internettet.

Hans-Henrik
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Hvad samler du på?
Svar: DANMARK!

Overskriftens ordlyd høres meget ofte - nogle vil sikkert sige
for ofte. Lang de fleste danske frimærkesamlere samler - eller
har i hvert fald på et tidspunkt samlet Danmark - og det er ikke
så mærkeligt: Det er nu engang lettest og billigst at samle fri-
mærker fra sit eget land - og så er det nu engang lettere at
forstå inskription, anledning osv.
Der er desværre alt for mange, der ikke kommer længere end
blot at samle en katalogsamling Danmark - og det skal man
naturligvis have lov til. Det er også en tilfredsstillelse at se en
samling langsomt blive komplet.
Men hvad så, når man så „kun“ mangler AFA nr. 2a, 2b, 16A
og „de andre“ sjældenheder, som man alligevel aldrig får spa-
ret sammen til? Er man så færdig med at samle? Skal albummet
så til at samle støv på hylden --- eller hvad gør man så?
Nogle samlere giver sig til at samle varianter og „a-numre“
(farvevarianter, vandmærkevarianter og alt det der) - andre
kaster sig over „områderne“ -  Færøerne, Grønland, DVI og
Slesvig - andre igen over motiver eller Skandinaviske lande.
Men hvor mange af jer har egentlig tænkt på, at der faktisk
eksisterer endnu et „område“ - nemlig tyske frimærker med
danske stempler! Ja, du læste rigtigt: TYSKE frimærker brugt
i DANMARK. Hvordan det?
Jo, du husker jo nok fra din Danmarkshistorie, at Danmark i
1864 blev reduceret en del - idet vi ved krigen i 1864 faktisk
mistede „Hertugdømmerne“ - det vil sige Slesvig og Holsten.
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Sagt på „nudansk“: Området mellem den nuværende grænse
og op til Kongeåen (= ca. en linje fra Kolding til Esbjerg) var
under  tysk styre helt til 1920.
I begyndelsen var området en del af hertugdømmet Schleswig,
senere en del af Schleswig-Holstein og til sidst en delstat i re-
publikken Deutschland.
Det betyder, at der i begyndelsen skulle benyttes slesvigske
frimærker (se illustrationen i begyndelsen af artiklen - frimær-
ket er stemplet APENRADE = Åbenrå) - senere igen frimær-
ker fra republikken.
Der er masser af frimærker med stempler fra det sønderjyske.
Mange af dem er slet ikke vanskelige at få fingre i.
Det er egentlig ganske spændende at gå på jagt - fx i et parti af
de almindelige „Germania“- mærker:
Her et eksempel stemplet „SONDER-
BURG“.
Man kan blive helt bidt af en „jagt“
på sønderjyske stednavne. Der er
masser at „tage af“ - se blot her:
HADERSLEBEN, VAMDRUP,
GRAM, WOYENS, CHRISTIANS-
FELD, SÜDERLÜGUM, TOFT-
LUND, LÖJT KIRKEBY, WARNÄS, BÜLDERUP-BOW,
TONDERN (= Tønder), TINGLEW, PATBURG... osv. osv.
Omvendt kan man så også begynde at lede efter Danmark AFA
nr. 1-10 med stempler fra byer, der i dag er tyske - men det er
ikke nær så underholdende, idet der jo her er tale om nummer-
stempler -- og så er det forresten heller ikke helt så billigt, idet
disse mærker i sig selv ofte er en formue værd.
Men god jagt blandt de billige og almindelige „Germania“ fri-
mærker. Jeg er spændt på at høre, om DU er gået igang -- og i
så fald, hvor mange byer, du har fundet!

Hans-Henrik
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VEDTÆGTER for RANDERS FILATELISTKLUB

Stiftet den 11 november 1917
Tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund og F.I.P.
§ 1. Klubbens navn er Randers Filatelistklub
§ 2. Klubbens formål er at samle filatelister (specielt i Ran-
ders og omegn) om den fælles interesse, filatelien, hvilket
søges opnået ved afholdelse af møder, foredrag, filmfore-
visninger, dubletcirkulation, frimærkeauktioner eller på
anden måde, bestyrelsen finder formålstjenlig.

MØDER

§ 3. Klubben afholder ordinære møder mindst en gang om
måneden (undtagen i månederne maj - august). Efter endt
forhandling eller program kan fremvisning af frimærker
til salg eller bytte blandt medlemmerne finde sted.

MEDLEMMER

§ 4. Som medlemmer kan optages personer, der er fyldt 16
år. Optagelse i klubben sker ved personlig henvendelse til
klubbens bestyrelse.

BESTYRELSE

§ 5. Klubbens bestyrelse består af 6 medlemmer, der væl-
ges på generalforsamlingen, nemlig formand, næstformand,
kasserer og sekretær samt 2 menige bestyrelsesmedlem-
mer. Derudover kan bestyrelsen supplere sig med en dublet-
leder, der har ret til at overvære bestyrelsesmøderne - men
har ingen stemmeret.

BESTYRELSENS OPGAVER

§ 6. Formanden leder klubbens møder og repræsenterer
klubben udadtil. Disse funktioner overgår til næstforman-
den, såfremt formanden er forhindret eller på anden måde
fraværende.
Kassereren fører klubbens medlemsfortegnelse, opkræver
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kontingent, fører klubbens kassebog og regnskab samt hvad
der på anden måde har med likvide midler at gøre. Endvi-
dere skal kassereren drage omsorg for, at de væsentligste
af klubbens kontante midler indsættes på konto i bank,
sparekasse eller på girokonto i klubbens navn. Kassereren
afslutter desuden klubbens årsregnskab og drager omsorg
for, at dette inden 15. april revideres og underskrives af de
på generalforsamlingen valgte 2 revisorer.

Sekretæren fører referat over klubbens aktiviteter.
Ved afgang fra bestyrelsen afleveres de foreningen tilhø-
rende effekter. For kassererens vedkommende afleveres
endvidere et ajourført og revideret regnskab.

REGNSKAB

§ 7. Klubbens regnskabsår er 1. april - 31. marts.

FRIMÆRKER

§ 8. Klubbens bestyrelse kan af foreningens medlemmer,
disses enker eller arvinger købe og/eller formidle handel
med samlinger til foreningens medlemmer, enten i form af
hele samlinger eller ved opsplitning af disse. Ved formid-
ling beregnes 10 % i provision.

Såfremt arvinger efter et medlem skulle ønske rad og vej-
ledning vedrørende en frimærkesamling, skal bestyrelsen
give sådan vejledning vederlagsfrit.

ÆRESMEDLEMMER

§ 9. Medlemmer eller andre, der har gjort sig ganske sær-
ligt fortjent ved arbejde i eller for klubben eller for filate-
lien i almindelighed, kan af generalforsamlingen - efter
forslag fra bestyrelsen - udnævnes til æresmedlemmer.

Æresmedlemmer er kontingentfrie.
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KONTINGENT

§ 10. Klubbens medlemmer skal betale kontingent for den
følgende sæson senest den 30. juni. Medlemmer, der - efter
at være rykket for betaling - ikke har betalt senest den 31.
juli, betragtes som udmeldte af klubben.

EKSKLUSION

§ 11. Skulle et medlem ved sin adfærd i eller overfor klub-
ben give anledning til mistillid, kan dette medføre eksklu-
sion af klubben, når der af den samlede bestyrelse eller af
mindst 10 medlemmer af klubben stilles forslag herom.
Eksklusion kan ske på en klubaften og ved simpel stemme-
flertal, men skal i øvrigt forelægges den førstkommende
ordinære generalforsamling til godkendelse.

GENERALFORSAMLING

§ 12. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed
og afholdes hvert år i april måned under ledelse af en af
generalforsamlingen valgt dirigent.

Generalforsamlingen skal i øvrigt have følgende dagsor-
den:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om klubbens aktivitet i det for-
løbne år.
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
til godkendelse, idet der til hver af de fremmødte udleve-
res en afskrift af regnskabet.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af formand for 1 år
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode: I
ulige årstal vælges 3 medlemmer I lige årstal vælges 2
medlemmer
7. Valg af 2 suppleanter for 1 år
8. Valg af 2 revisorer for 1 år
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9. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
10. Valg af repræsentanter til filatelistdagen
11. Forslag fra bestyrelsen
12. Forslag fra medlemmer
13. Eventuelt

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 20. april 1999.

Søger De: Mønter eller: Frimærker
Kataloger Frimærketilbehør
Møntalbum Porcelænsfigurer
Møntskabe Platter

Ønsker De at SÆLGE, er det også os...

I.P. PEDERSENS MØNTHANDEL
THORSGADE 4 - 8900 RANDERS - 86 41 40 11
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Byttedag(e)
Byttedagene er i tiltagende i Randers Filatelistklub, både
hvad angår antallet og interessen hos handlere/krejlere og
køberne.
Derfor vil sæsonen 1999/2000 også omfatte 3 byttedage,
nemlig vore egne 2, som er henholdsvis søndag den 31,

oktober og søndag den 30. januar samt „RANDJURS

2000“ søndag den 2. april. (Den sidste vender vi tilbage
til i næste nummer af  Takken).
Umiddelbart lyder det vildt, men går det bare tilnærmel-
sesvis som i forrige sæson, hvor der var samme antal, ja så
er alt OK.
Og nu til det praktiske for dig, der vil have noget med på
Storauktionen på vore egne byttedage:

Fortegnelse (fås på klubmøderne)
over dit materiale skal senest afle-
veres på klubmøderne henholdsvis
den 21. september og den 14. decem-
ber. Datoerne er fastsat, så vi kan
nå at have auktionslisterne klar til
sidste klubmøde før byttedagen. På
disse klubmøder vil du også få udle-
veret omslag til dine lots.

Selve materialet skal afleveres på selve byttedagen senest
kl. 12 i Fritidscentret.
Ja, alle 3 byttedage skal/kan heldigvis afvikles i Fritids-
centret, Vestergade 15 - og i begge lokaler.
Belært af den hidtidige store interesse for at leje borde til
byttedage, har vi set i øjnene, at vi (læs: formanden) skal

lære at sige nej, når der ikkke er plads til flere.
Hvordan finder vi så ud af det? Jo, vi får opmålt såvel lo-
kalerne som de forskellige bordstørrelser. Får lavet en
opstillingsplan, og når den er „brugt op“, lukkes der for
udlejning!
Nemt nok, men nærmest grædende personer i telefonen er
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virkelig træls - og så dem, der
vil have flere og/eller større
borde, og er rede til at betale
næsten hvad som helst.
Men det må vi sætte os ud over.
Der er plads til så og så mange
og dermed basta.
Vil de, der får afslag, så prøve
næste gang? For vi skal vel ikke
til at lave turnusordning?
Jeg rejser spørgsmålene af
skræk for, at vi måske jager folk
væk og måske vil stå og mangle
lejere om et par år/gange.
På den anden side kan man
også sige, at så hurtigt og ufo-
rudsigeligt ting/interesser skif-
ter i disse år, vil man aldrig
kunne sige noget om „næste
gang“.
Så ud fra den betragtning må
det vigtigste være, at det her og
nu fungerer mest tilfredsstil-
lende for alle parter.
Nu vil jeg dog også tro/mene, at
vi har plads/borde nok, når vi
har begge lokaler, men til vore
egne byttedage bruges det ene
lokale til Storauktion, så måske
skal vi flytte den ud i forhallen?
Og så er der problematikken

med, hvornår man er handler eller samler.
Hvor meget må man fylde - hvis man ikke har bestilt bord?
Svar udbedes - men husk - det skal ikke kun være handlere,
der har bordplads. Almindelige samlere, der „bare“ vil bytte,
skal der også være plads til.
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Dem er der til gengæld og desværre ikke ret mange af. Ja,
nærmest ingen -  så det er egentlig forkert at kalde det
byttedag, når det ret beset er en regulær salgsmesse.
Kan vi ændre på dette forhold? Forhåbentlig, men det vil
tage tid, lang tid, for langt størstedelen af gæsterne har
ikke materiale med = er kun interesseret i at købe. Det
virker jo også træls at sidde som den måske eneste, der
„kun“ vil bytte.
Nu skal jeg jo ikke gøre vore dejlige og hyggelige bytte-
dage til et problem, men er der ikke noget om det, jeg næv-
ner?
Derfor vil det være skønt, hvis du har ideer til forandrin-
ger af det ene eller det andet i forbindelse hermed. Og for
at være sikker på, at alle bliver bekendt hermed, synes
jeg, at du skal skrive det ned og sende det som et indlæg til
Takken.

På forhånd tak!
Formanden
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Frimærket som filatelistisk
handelsvare
Her må vi ”dele” menneskene op i to grupper, nemlig post-
folkene, der kun taler om frimærkets pålydende værdi,
mens det er gyldigt som frankering, og samlerne, der hand-
ler med deres filatelistiske frimærker indbyrdes efter det
frie markeds princip: tilbud og efterspørgsel.

Et brugt frimærke eller et ikke-kurserende frimærke er,
postalt set, intet værd.

Samlerne siger noget andet, og her er samlernes ord det
afgørende.

Men når man i almindelighed siger, at det er markedet
selv, der bestemmer det filatelistiske frimærkes værdi, dets
pris, er det nok ikke hele sandheden. Man jonglerer med
en hel række regler og vurderinger, der kan skifte fra tid
til anden og fra samler til samler, selv om det er klart, at
det mest afgørende for et filatelistisk frimærkes værdi må
være dets sjældenhedsgrad og dets kvalitet.

Generelt kan man vel sige, at frimærker har en forunder-
lig indbygget evne til selv med tiden at finde sin plads in-
den for rangklasserne og på rangklassernes indbyrdes trin.

Frimærkesamlerne dukkede hurtigt op efter det første fri-
mærkes udsendelse, og det måtte jo så heller ikke vare
længe, før begreber som samlernes nyanskaffelser, supple-
ringer, udvekslinger ligefrem tvang den professionelle
frimærkehandel til at organisere udvekslingen.

Handel er jo som princip ikke andet end en praktisk ud-
veksling af tjenesteydelser og produkter. Den første der
så, at der her var opstået et nyt handelsområde, var bel-
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gieren Jean Baptiste Moens, der startede sin første forret-
ning i Bruxelles. En af de navnkundigste blandt pionererne
er den engelske Edvard Stanley Gibbon, der i midten af
forrige århundrede fik lov til at sælge frimærker fra sin
fars apotek.

Frimærkehandelen har altid været sprængfyldt med spæn-
ding og romantik. Den gang som i dag. Gibbon fortæller
selv om sit første store kup. Det var i I863, da to sømænd
kom ind i hans forretning med en sæk frimærker, som de
havde vundet på en ”damebazar” under en af deres rejser.
For en shilling havde de vundet flere tusinde af de senere
så berømte Kap-trekanter, de ejendommelige trekantede
frimærker fra Kap det gode håb. Gibbon købte rub og stub
for 25 pund sterling. I dag koster et pænt almindeligt ek-
semplar op mod 1000 kr., og en af de sjældne, røde varian-
ter, ubrugt, kan komme op på 40-50.000 kr. Gibbon selv
tjente en god skilling.
I dag er det vel sværere at tjene så stort på et enkelt køb,
men romantikken er bestemt ikke gået fløjten. Det er ikke
længere siden end i sommeren 1968, at en familie en dag
kom ind i en frimærkehandel i København med en lille pose
med nogle gamle mærker, som de gerne ville have vurde-
ret.

Det viste sig at være syv Søllestedmærker. Enhver
frimærkesamler ved, hvad det betyder. Til den dag havde
man kun kendskab til eksistensen af i alt 6 af disse vore
måske dyreste varianter, og nu stod frimærkehandleren
pludselig med yderligere syv i hånden, og deraf endda en
trestribe.

Vi er jo med mærker af denne art oppe i den rangklasse,
der hedder: de uvurderlige. Her kan ikke sættes en fast
pris, en såkaldt katalogpris. Handelen med sjældenheder
af denne karat er rent liebhaveri som den fornemste kunst.
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Robert Bechsgaard (nu afdød køben-
havnsk frimærkehandler) fortæller:
Et ganske illustrerende eksempel på,
at man som samler med små midler
kan skabe sig værdier, har jeg fra min
tid som ung handelsmand. Jeg var i
I939 i USA på et studieophold, da jeg
fik min far til at sende mig en række
luftpostbreve med værdierne 50 øre og 1 krone af den før-
ste luftpostudgave. Jeg har f.eks. endnu en konvolut med
33 stk. 1 krones mærker og et enkelt 50-øres, altså en sam-
let frankering på 33,50 kr. Når man tænker på, at postvæ-
senet faktisk har indlæst den tjenesteydelse, min far købte
for den sum, er det morsomt i dag at slå efter i
AFA-kataloget og konstatere, at frankeringen, uanset
ekstrapris for selve brevsagen og blokken på de 33 mær-
ker, har en katalogværdi på over 50.000 kr. (AFA 1998-
99).

Hvad bestemmer prisen ?

Som sagt, først og fremmest sjældenhedsgrad og kvalitet,
men også andre faktorer spiller ind, relevante som irrele-
vante. Hvor mange mærker kendes der af den bestemte
type, man er interesseret i? Hvor stor var emissionen, op-
laget? Er større partier gået tabt ved brand, vandskade,
under transport? Er dele af oplag blevet brugt til overtryk
ved senere udsendelser af provisorier? Hvor stor en del af
oplaget blev solgt, før mærket blev inddraget? Hvor mange
er blevet brugt til det oprindelige postale formal? Har spe-
kulanter opkøbt større lagre, ubrugte eller lejligheds-
stemplede?

Og meget vigtigt: Hvormange samlere er interesserede i
netop dette mærke? Og er det en stadig stigende kreds.
Eller kan mærket tænkes at være på retur.
Er de lande, hvorfra mærket kommer, overhovedet værd
at samle på?
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For man kan jo altid regne med konjunkturerne. Det må
man på et absolut frit marked, der ikke dirigeres ved rege-
ringsindgreb af nogen art. Der er desværre flere lande, der
forsøger at kontrollere filatelien. Flere østeuropæiske og i
den senere tid afrikanske stater gør frimærkeproduktion
til en indtægtskilde.

Nogle lande har været gode
frimærkelande, men er blevet kede-
lige. Enten fordi de er blevet ophæ-
vet som suveræne stater og er kom-
met ind under andre landes overhøj-
hed og derfor ikke længere eksiste-
rer som selvstændige frimærke-

lande. Eller fordi myndighederne har set en øjeblikkelig
spekulationsgevinst i at udsende i hundredvis af nye mær-
ker, ikke af postale grunde, men udelukkende for at trække
penge ud af samlernes lommer. Og der er dukket nye sta-
ter op, som er gået med i emissions-raseriet uden som mod-
vægt at have den klassiske baggrund. Samlernes interes-
ser kan skifte fokus fra land til land, fra periode til pe-
riode, og efterhånden som interessen flyttes, stiger og fal-
der priserne på de pågældende landes mærker.

Herhjemme har vi set, hvorledes stigende spe-
cialsamlerinteresser har tvunget priserne i vejret på de
klassiske, kvadratiske og på de to-farvede. Specialsamlerne
køber studiemateriale. De kan ikke nøjes med et enkelt
eksemplar til katalogsamlingen. Videnskabelig filateli be-
tinger et omfattende materiale, et stort antal, der pludse-
lig ligefrem opsuges fra markedet, med øjeblikkelig og kraf-
tig prisstigning som resultat.

(Fra bogen ”Frimærker, Folk og Filateli”)
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Møder i de øvrige Randjurs klubber, som DU
som medlem af RF frit kan deltage i:
Dato Sted Emne
19.08. H Skrammelauktion, amerikansk lotteri og tips
26.08. H Bytteaften – en aften, hvor frimærker er i

centrum
01.09. R Vi udveksler sommererfaringer og fortæller

om nye anskaffelser
01.09. G Opstart til den nye sæson – tilrettelæggelse

af frimærke- møntdagen og fællesmøde
02.09. H Båndforedrag om engelske dronninger
09.09. E Formanden orienterer om efterårets program.

Herefter amerikansk lotteri
09.09. H Bytteaften – besøg af kilovareekspert fra Sct.

Georgsgilderne
11.09. G Åbent hus i Djurslands Filatelistiske Højskole
12.09. G Byttedag – Grenå Idrætscenter kl. 10-15
16.09. H Søren Christian Jensen: Himalaya
22.09. R Danske frimærker. Trykmåder og varianter
23.09. E Fælles klubmøde RANDJURS – storauktion

75 lots (15 fra hver klub)
23.09. H Bytteaften – frimærker og breve på bordene
29.09. G Foredrag: Peter Bo fortæller om Christianias

posthistorie
30.09. H Opsætning I – John Sørensen – vi bruger PC
07.10. E Åbent hus + mini-foredrag ”om at samle på

frimærker” (Flemming Roesen)
07.10. H Bytteaften – frimærker er også social sam-

vær
13.10. R Danske breve og brevkort
13.10. G Tør du møde op i aften? – der bliver lagt op til

en anderledes aften…
14.10. H Opsætning II – John Sørensen
21.10. E Mini-foredrag af Rudolf Krings: Motiv

samlinger. Derefter skrammelauktion
21.10. H Bytteaften – vi evaluerer denne aktivitet
27.10. G Foredrag: Hans Urbak fortæller om finsk

skibspost
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28.10. H Generalforsamling – gule ærter ifølge tradi
tionen

03.11. R Danmarks tofarvede ved Ernst Matthiassen,
Hornslet

04.11. E Vi får besøg af frimærkehandler Jørn Jensen,
Odder. Han medbringer sit lager

04.11. H Bytteaften – vi søger breve til klub-
konkurrencen

10.11. G Vis noget som du har en speciel historie om…
11.11. H Storauktion – gode muligheder for gode køb
18.11. E Brevaften. Alle medbringer 5 gode breve til

en katalogpris af min. 20 kr. pr. brev.
18.11. H Bytteaften
24.11. R Find på et nyt samleområde; kom med ideer

for de, som er gået i stå
24.11. G Foredrag: Arne Jessen fortæller om sine sam-

linger – herefter skrammelauktion
25.11. H Ugler i mosen – temaaften ved William
02.12. E Mini-foredrag af Jytte Andersen. JA fortæl-

ler om Ebeltofts julemærker.
02.12. H Bytteaften – sidste aften før jul – vi får en

lille én til kaffen
05.12. G Julemærkemarch + PR-udstilling på Søndre

Skole.
08.12. G Juleafslutning – pakkespil (husk en pakke),

kaffe, kringle og klejner
09.12. H Juleafslutning med aktiviteter for hele fami-

lien
15.12. R Julemøde med banko og pakkeauktion og

kaffe (medbring pakke)
16.12. E Juleafslutning / pakkefest. Alle medbringer

en pakke – værdi max. 20 kr.
Forklaring:
H = Hornslet, Koefoeds, Rosenholmvej 55 - kl. 19.30 (18.45)
R = Rougsø, Ørsted Bibliotek - kl. 19.30
G = Grenå, Plejehjemmet, Fuglsanggården - kl. 19.00
E = Ebeltoft, Bakkegården, Nørreport 18  - kl. 19.30 (19.00)
Tal i paranteser angiver, hvornår dørene åbnes!
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Normalt følges denne plan til klubmøderne:

Kl. 19.00: Dørene åbnes
Kl. 19.30: Formanden orienterer og der trækkes

mødepræmie(r)
Kl. 19.40: Aftenens programpunkt
Kl. 20.15: Eftersyn af auktionsmateriale + almindelige

klubaktiviteter
Kl. 21.00: Auktion (normalt ikke over 40 lot)
Kl. 21.15: Kaffe / te m. brød + lotteri
Kl. 22.15: Oprydningen påbegyndes

Møderne afholdes i MØDESALEN - Vorup Bibliotek
(indgang fra Pramvej)

Lånte bøger, kataloger m.v.  skal afleveres inden
klokken 19.30. Udlevering af bøger, kataloger m.v.
sker efter klokken 21.30!

Kaffe / te med brød er gratis. Der kan købes øl og
sodavand.

Der må ikke ryges i salen!


