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Efteråret 2005:
Kendte byttedage:
18. September
Byttedag i Grenå
2. oktober
Byttedag i Tilsthallen
Århus
9. oktober
Byttedag i Hinnerup
16. oktober
Byttedag i Randers
30. oktober
Byttedag i Silkeborg
3-4. december
Juleudstilling i Helligåndshuset
Forår 2006:
19. februar
Byttedag i Randers
Vi henviser i øvrigt til DFT
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Formanden har ordet:
VELKOMMEN TILBAGE
På generalforsamlingen nævnte jeg i min beretning for 2004, at
klubmøderne i snart mange år har kørt i den samme trummerum og
efterlyste konkrete forslag til nye programpunkter. Der blev
imidlertid ikke givet udtryk for utilfredshed hermed, men i forbindelse
med en opfordring til at flere ville begynde at udstille, blev foreslået
besøg af en dommer, hvilket bestyrelsen naturligvis vil prøve at
efterkomme.
Generelt var der udbredt tilfredshed med „tingenes tilstand“, så
bestyrelsen kan vel bare læne sig tilbage og konstatere , at en
revolution ikke er nært forestående?
Det vil imidlertid være en farlig adfærd, for ingen bliver jo yngre
med tiden, og fritidstilbudene for især „den 3. alder“ myldrer frem,
og hvordan vil det så se ud for vor hobby om føje år?
Nej, det vi kan – og skal – gøre her og nu er at gøre det så
tilfredsstillende som muligt for medlemmerne således, at bl.a. mundtil-mund reklamen kan give os flere medlemmer.
Og så må vi håbe, at aktiviteterne i forbindelse med klubbens 90års fødselsdag i 2007 kan være med til at sikre grundlaget for dens
fortsatte bæredygtighed frem til næste „runde“ sæsom.
Det lyder måske lidt gråt og negativt, men er ment optimistisk, så
det er med stor forventning, jeg byder velkommen tilbage til 2.
halvdel af 2005-sæsonen i Randers Filatelistklub.
Formanden
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________________________________________________
Søger De: Mønter
Kataloger
Møntalbum
Møntskabe

eller: Frimærker
Frimærketilbehør
Porcelænsfigurer
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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Det er ganske vist……
Overskriften er inspireret af en vis H. C. Andersen, men det
følgende er desværre realiteter fra den virkelige verden:
En frimærkesamler i Nykøbing Sj. døde for ca. 70 år siden og
havde ikke som så mange andre samlere omtalt (pralet af) sin
samlings værdi for ægtefællen, så da hun blev enke, anede hun
intet om den efterladte samling.
Kort tid efter fik hun besøg af en bekendt (frimærkesamler?), som
tilsyneladende var bedre informeret, for han tilbød at tage noget af
samlingen med til en københavnsk frimærkehandler og fortælle,
hvad der ellers var i samlingen – og så måske få et tilbud herpå.
Hjemvendt fra København kunne han fortælle, at hun kunne få
hele 25.000 kr. for samlingen, og at han kunne komme med dem
den næstfølgende mandag.
Dengang var 25.000 kr. et virkelig stort beløb, og enken blev
naturligvis ganske overvældet – og fortalte det jublende til både
Per og Poul.
Heriblant var en anden bekendt, som efter at have hørt på enkens
begejstring bad om at måtte se frimærkerne eller guldklumperne,
som de jo var blevet til.
Efter en hurtig gennemgang sagde han til enken, at hun skulle sige
til førnævnte, at hun selv ville med til København og overvære
salget.
Da det så blev mandag, og den bekendte hørte hendes forslag,
kom han pludselig i tanke om noget, som desværre forhindrede
ham i at tage af sted.
Nogle dage senere tog enken så afsted med den anden bekendt –
og solgte frimærkerne for 50.000 kr.!!!
Ja der er jo nok røget et bekendtskab, men måske opstået et ægte
venskab.
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Omkring samme tid var der en midaldrende københavnsk advokat,
som siden sin ungdom havde klippet ALLE frimærker af firmaets
post og lagt dem i en sæk. Efterhånden som tiden gik, var det
blevet til ca. 10 sække proppet med frimærker. Og som tiden
nærmede sig for hans pensionering, snakkede han ustandselig om,
hvor meget han glædede sig til at komme i gang med alle sine
frimærkeafklip og besigtigede dagligt sækkene med forventningens
glæde lysende ud fra sig.
Så skete katastrofen! Ca. 14 dage før advokatens pensionering
blev firmaet udsat for røveri, og ALLE sækkene med frimærkerne
var forsvundet!
Det lykkedes forunderligt nok politiet at finde de skyldige, 3-4
knægte , som havde solgt sækkene for næsten ingenting til „en
eller anden“.
De skyldige blev „naturligvis“ ikke straffet for tyveriet eller for det
uagtsomme mandrab, de måske var medvirkende til, for ca. en
måned efter tyveriet døde advokaten uden forudgående sygdom.
Som et lille kuriosum kan jeg så fortælle om et par Drenge på 1112 år, som for ca. 50 år siden af den enes far fik stillet en RIGTIG
STOR sæk foran sig med et „værs’go’ drenge“.
Sækken viste sig at indeholde store mængder af små papirlapper
med en endnu mindre lap forsynet med et billede og ulæselige
bogstaver. Ingen af drengene samlede på frimærker og anede derfor
ikke , hvad de skulle stille op med frimærkerne.
Faderen fortalte så, at det var kinesiske frimærker, som han havde
fået af et firma med forbindelser derude, men hvis drengene ikke
var interesserede, ville han aflevere sækken igen.
Ergo tog han sækken og dermed farvel og tak til uanede oplevelser
og muligheder fra de titusindvis af i dag ca. 60 år gamle kinesiske
frimærker!!!
Og at det er „ganske vist“ kan bevidnes af undertegnede, som var/
er den ene af de to drenge.
Erik H. Sørensen
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Program for efterårssæsonen 2005:
6. september 2005:
På den første mødedag vil vi nøjes med at give mulighed for igen at
sige Godaw do. Der kan udveksles historier om sommerens
oplevelser, herunder klubturen til Gøteborg udstillingen den 27 –
29 maj.
Vi håber også på, at man medbringer det materiale, man nu har
fået ordnet på regnvejrsdagene, og mankolister.

20. september 2005:
Denne aften kan blive spændende, idet bestyrelsen vil forsøge sig
med et tiltag, som ikke har været på programmet i mange år. De
fleste af vore medlemmer samler jo på Norden og er måske kørt
fast med kun en manko af de allerdyreste mærker. Vi mener derfor,
at det for mange er på tide at prøve noget nyt. Vi vil prøve med en
lodtrækning om nye samleområder. Der kan være tale om
europæiske lande, store og små, forskellige oversøiske lande og
temaer og motiver. Der vil ikke være nogen tvang, men kunne det
ikke være sjovt at starte noget nyt?
Vi håber på succes.
Husk, at det i aften er sidste frist for aflevering af lister
over eventuelt materiale til storauktionen på byttedagen den
16. oktober. Godt materiale efterlyses, idet klubben ikke
selv p.t. råder over bedre materiale til denne auktion.
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4. oktober 2005:
En del af klubbens medlemmer er interesseret i at opsætte samlingerne på den bedst tænkelige måde. Vi har derfor formået Toke
Nørby, som har speciel viden om dette til at komme og give gode
råd. Især posthistorie har Tokes interesse, men også andet kan
Toke hjælpe med. Klubben vil selv prøve at sammensætte et par
rammer, og vi beder derfor medlemmer, der har opsat noget med
eventuel udstilling for øje om at henvende sig til bestyrelsen på et af
de første møder i sæsonen
16. oktober 2005:
Byttedag i Fritidscentret. Se omtale andetsteds i bladet.
18. oktober 2005:
I aften skal der være rod. Alle medlemmer opfordres til at medbringe
en rodekasse til salg på auktion. Man er ikke på nogen måde
forpligtet til medbringe en kasse, men det ville da være sjovt at se
noget nyt (gammelt) og spændende, fundet i Jeres gemmer. Der
skal nok være noget at finde. Klubben vil selv lave et par kasser,
hvis det er muligt, og vi har tilsagn fra nogle medlemmer.
Man sætter selv startprisen (lav). Kik nu alle efter i skunken. Vi
håber på en spændende auktion.
Sidste frist for tilmelding til stiftelsesfest!
1. november 2005:
Vi skal have en hyggelig aften. Hans Henrik Sørensen har for nogen
tid siden besøgt De Dansk Vestindiske Øer. Han fortæller om turen
og viser billeder. Der kan måske også indsnige sig et frimærke,
men det er ikke hovedtemaet. Beretningen vil vare ca. 1 time, hvorfor
vi beder alle om at møde kl. 19.00, således at det øvrige program
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kan gennemføres som sædvanligt. Det skal nok blive spændende.
Bare man ikke bliver misundelig.
15. November 2005:
Stiftelsesfest 2005:
Så skal vi til det igen. Traditionen har nu holdt mere end 10 år. Vi
mødes
„HOS ANNE MARIE“
Messingvej 74, Randers
Kl. 19.00 PRÆCIS.
Klubben blev jo startet i 1917, så vi nærmer os en halvfemsårsfødselsdag. Lad os ikke håbe, at vi falder over isbjørneskindet,
men holder os i form til det kommende jubilæum.
Stiftelsesfesten er en af klubbens hyggeligste sammenkomster og
LEDSAGERE er velkomne.
Den velsmagende menu er stadig: GULE ÆRTER eller DANSK
BØF med hhv. 1 øl/1 snaps eller 2 glas rødvin og efterfølgende
kaffe /te med småkager. Prisen er stadig rørende billig, nemlig kr.
40,- for medlemmerne, og kr. 130,- pr. ledsager.
Der vil som sædvanligt blive afholdt en mindre frimærkeauktion
over klubmateriale og solgt amerikanske lotterier med gode
gevinster.
Tilmelding og betaling (blanket vedlagt) skal ske SENEST på
klubmødet den 18. oktober.
Med andre ord „Same procedure as last year“!
På festligt gensyn.
Husk tilmelding til juleafslutning!
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29. november 2005:
I aften vil der blive foredrag af Søren Chr. Jensen. Søren Chr. viser
og fortæller om sin temasamling „Linnès Rejser“. Mød frem alle,
for I kan glæde Jer til en rigtig hyggelig aften med et af Søren Chr.’s
altid professionelle og interessante foredrag.
3-4. december 2005:
Vi afholder vor traditionelle juleudstilling i Helligåndshuset. Begge
dage fra kl. 9 – 16. Dette hus er et af byens hyggeligste og er
derfor en fantastisk ramme om vor traditionsrige juleudstilling. Der
vil igen i år blive udstillet samlinger af klubbens egne medlemmer
og der stilles ikke specielle krav til sammensætningen. Vi beder de
medlemmer, som ønsker at udstille, afgive en melding til bestyrelsen
snarest muligt. Temasamlinger og samlinger af oversøiske lande
kunne godt ønskes, men alt har interesse. Vi får igen besøg fra
Sjælland af Birgitte og Bent , som medbringer alt det nye fra
Grønland, Island og Færøerne. Vi låner selv af Post Danmark og
vil sørge for Tombola og de sædvanlige aktiviteter. Har nogen en
god ide til nyt, så kom med den.!!
13. december 2005:
Juleafslutning
Så nærmer vi os Jul, og hvad er festligere end at samle familien,
ISÆR BØRNENE, og tage den med til vor hyggelige juleafslutning.
Traditionen tro afholder vi et 10-spils banko med de sædvanlige
gode gevinster (ingen frimærker). Der er fine godteposer til børnene,
kaffe/kage og skønne Disney tegnefilm.
Husk at tilmelde Jer senest på klubmødet den 15. november.
(Blanket vedlagt bladet)
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Færøprovisorierne fra 1940-41.

Som en af de umiddelbare konsekvenser af Tysklands besættelse
af Danmark den 9. april 1940, blev inspektionsskibet Islands Falk
forbudt at forlade liggepladsen. Dermed var postforbindelsen til
Færøerne afbrudt. Allerede dagen efter, fik britiske styrker ordre
til at gennemføre en besættelse af Færøerne. Dette gennemføres
reelt den 13. april, da krydseren Suffolk landsætter 250 mand fra
Royal Marine Regiment i Thorshavn. Der indføres censur, og al
forsendelse af post fra øerne bliver midlertidig standset, og først i
november 1940 bliver der igen mulighed for at sende almindelige
breve til tysk besatte områder, herunder også Danmark.
Da postvæsenet på Færøerne modtog deres sidste leverance af
frimærker med Islands Falk den 24. februar 1940, var
beholdningen af frimærker ikke særlig stor, dette sammenholdt
med ændringen af posttakster pr.1. juli 1940 gjorde, at der opstod
et behov for at overtrykke en del af frimærkebeholdningen. 1401
ark af 15 øre karavel blev overtrykt med 20, de 1399 ark, med
understregning, trykket blev udført ved H.N.Jacobsens trykkeri i
Thorshavn. Den første dag disse mærker bliver solgt er den 2.
november 1940. Siden overtrykkes 1 og 5 øre bølgelinje også
med 20. 5øre bølgelinje overtrykkes desuden med 50 og 6 øre
bølgelinje med 60. Siden genoptrykkes 20 på 1, 50 på 5 og 60
på 6.
En stor del af provisorierne er blevet brugt til at frankere
postvæsenets interne kuponer, som for eksempel adressekort,
Fortsættes
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postanvisninger og postindkasseringer. Postvæsenet foretager afklip
af talonerne og disse bliver solgt på auktion gennem Dansk
Postmuseum.En kort periode i 1941 blev der åbnet mulighed for
almindelig brevpost fra Færøerne til Danmark. Perioden starter
den 8. april og annulleres den 29. maj.

Her et eksempel på et brev afsendt til Danmark i denne periode.
Portoen er landsporto 20 øre gældende fra 1.juli 1940 til 1. juni
1950.
En af de ting, jeg er stødt på i arbejdet med at lave en provisorie
samling, er den lemfældige omgang med begrebet lokal i forbindelse
med anvendelsen af provisorier. Jeg har oplevet flere
velrenommerede auktionshuse skrive, at breve er sendt lokalt. Der
er bare det problem, at lokalportoen fra 1.juli 1940 er 10 øre og
da denne værdi ikke findes som provisorium, er det kun muligt at
finde provisorier anvendt lokalt, for eksempel som 40 øres
frankering på lokalt rekommanderet brev. Disse breve er bestemt
ikke almindelige.
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Her et rigtigt lokalt brev, 10 øre for lokal porto og 30 øre for
rekommanderingen. Jeg tror auktionshusene, kommer til at
forveksle internt med lokalt, det er uheldigt.
Der er selvfølgelig mange spændende aspekter omkring
Færøprovisorierne, og skulle dette have vakt din nysgerrighed,
kan man læse meget mere, da der er skrevet en del om emnet. For
eksempel af Kristian Hopballe i bogen, „Færøernes postale forhold
under anden Verdenskrig“.
Kim K. Nielsen
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Byttedag
Vi har stadig megen fornøjelse og arbejde med byttedagene, så
hvorfor ikke fortsætte. Den senest afholdte i februar 2005 var vel
nok den bedste hidtil med mange besøgende og de nødvendige
handlere (krejlere):
Derfor afholder vi igen:

Byttedag
Søndag den 16. oktober, kl. 10.00 til 16.00
I Fritidscentret, Vestergade.
Byttedagen vil som altid omfatte en STORAUKTION over
klubbens/medlemmernes materiale.
Auktionen starter kl. 15.00, men forinden er der mulighed for
eftersyn kl. 13.30 – 14.30, hvorfor dit materiale skal afleveres
senest kl. 12.00.
Fortegnelse over materialet skal indleveres på ANDET
KLUBMØDE DEN 20. SEPTEMBER, således at
auktionslisten kan færdiggøres i god tid inden byttedagen.
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Årsrapport fra Cirkulationslederen:
Det 2. år som cirkulationsleder føles slut, inden det rigtigt er begyndt.
Årets resultat er acceptabelt, om end det ikke har nået samme højde
som sidste år. Der kan være mange årsager til dette fald (fra ca.
40.000 til ca. 34.000 kr.
En meget væsentlig og indlysende årsag kan være, at der siden sidste
sæson har været afgang af 5 deltagere, medens der „kun“ er kommet
3 nye til. En anden årsag kan vel være, at der nu er flere samlere,
der kun mangler de dyre/dyreste mærker, hvorfor de naturligvis ikke
udtager meget. Til disse, der kun får et par mærker hvert år, vil jeg
foreslå, at de påbegynder et nyt land/område. Det gør jeg i øvrigt
selv, da jeg intet kender til mærker fra Bolivia.
Under sidste mødeaften fornemmedes det, at der var adskillige, der
kun vidste lidt om cirkulationen. Der var positiv respons fra adskillige.
For at få disse (og mange andre) med, vil jeg tilbyde – i det omfang
det er muligt – at nye medlemmer kan få et udvalg en mødeaften,
og at de kan beholde det til næste mødeaften, altså i 14 dage. Ideen
med at sende indstiksbøger i cirkulation sammen med hæfterne må
siges at være en succes. I den netop afsluttede sæson er der udtaget
over 10.000 mærker! Da der vel rådes over ca. 60 bøger i den
kommende sæson, kan interesserede låne et par stykker i 14 dage.
Foreløbig tak for den netop afsluttede sæson. Mit telefon nr. er som
anført forrest i bladet 86494254, min adresse er: Sandagervej 13,
Assentoft, 8900 Randers og min e-mail-adresse:
pajke@mail.tele.dk. Kontakt mig i god tid, så I kan være med fra
starten. God sommer.
Erik Wessberg
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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!
16

