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2008:
12.-14. sept.
Praga2008
verdensudstilling i Pragh
Vi henviser i øvrigt til DFT

Formanden har ordet
Randers Filatelistklub er ikke som de fleste andre frimærkeklubber!
Dette udsagn kan selvfølgelig efter behag opfattes både negativt
og positivt. Ihvertfald viste generalforsamlingen sig endnu en
gang at tiltrække lige så mange (godt halvtreds) medlemmer som
ethvert andet klubmøde.
Det kan man så forklare med, at man er klar over, at der ikke
var nogen risiko for at blive indvalgt, som et eller andet. Men jeg
mener, at det skyldes den levende interesse for klubbens ve og
vel.
Dog var det negativt, at der overhovedet ikke var bemærkninger
til formandens beretning (Måske skyldes dette, at den ikke
indeholdt noget særligt). Til gengæld var det positivt at høre de
mange konstruktive forslag og idéer under de øvrige punkter på
dagsordenen.
Og i de seneste måneder har klubben så absolut markeret sig
positivt i form af indmeldelse af en håndfuld NYE medlemmer,
der vel at mærke har den „rigtige“ alder - altså under klubmedlemmernes gennemsnitsalder.
Det er skønt her i klubbens sæson nr. 90, hvor vi gerne skal
markere os som en LEVENDE klub, midt i IT-verdenens rasen.
Denne markering skal gerne kulminere med årets Jubilæums- og
Juleudstilling i Kulturhuset, hvor netop medlemmerne vil være i
focus med deres samlinger, der vil blive bedømt at et forhåbentligt talstærkt publikum.
Andetsteds i Takken kan læses mere herom, men det skrevne
skal primært opfattes som en indtrængende opfordring til DIG
om at lade mange andre få lov at nyde DIN samling.
Lad mig slutte med at ønske Jer en rigtig god sommer og på
gensyn til efterårets første møde tirsdag d. 13. sept.
Formanden.
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Program for Efterårssæsonen 2007:
11. september
Inspirationsaften Hvorfor samler / samler jeg ikke på ???
ja på hvad.

Husk aflevering af listen over materiale til
auktionen på byttedagen.
25. september
Hyggemøde
9. oktober
Byttemøde med opfølgning til jubilæumsudstilling
14. oktober
Byttedag - se omtale andet sted i bladet.
23. oktober
Foredrag af Gunnar Seligmann med emnet: „Tyske
afstemningsområder“.
Husk tilmelding til stiftelsesfesten.
6. november
Stiftelsesfest hos Anne Marie
se omtalen.
20. november
Foredrag af Schønning: „Anholt“
Husk tilmelding til juleafslutning
1.-2. december
Jule/jubilæumsudstilling i kulturhuset
se omtalen.
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4. december 2007:
Juleafslutning:
Den barske kendsgerning er, at julen nærmer sig med
stormskridt, så vi må hellere komme i gang med
”opvarmningen” hertil, og det kan vel ikke gøres bedre eller
hyggeligere end med klubbens juleafslutning, for ikke bare
medlemmerne men ISÆR deres børn og øvrige
familiemedlemmer. Jul er lig tradition, så aftenen startes med 10
bankospil med flotte præmier, og så går det ellers løs med
godteposer til børnene, kaffe/kage og skønne Disney tegnefilm.
Så husk at tilmelde dig/jer senest på klubmødet den 20.
november (blanket vedlagt)
18. december 2007:
Vi er nu meget tæt på juleaften, og vi har derfor valgt at slutte
roligt af. Der vil sandsynligvis blive tale om en rodekasseauktion
med kun klubbens materiale, men vi får se. Der kan jo også
dukke noget helt specielt op.
Vi slutter selvfølgelig aftenen med at ønske alle GOD JUL og
GODT NYTÅR.
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JUBILÆUMSUDSTILLING
Som alle efterhånden burde vide, har klubben 90års fødselsdag
den 11. november 2007, hvorfor bestyrelsen har besluttet at der
skal gøres lidt ekstra ud af den årlige juleudstilling, som normalt
holdes på Helligåndshuset.
Det er derfor besluttet, at årets udstilling bliver afholdt i Kulturhuset
lørdag den 1. og søndag den 2. december.
Det er også besluttet, at udstillingen skal omfatte 100 rammer og
at det udelukkende er klubbens medlemmer, som skal udstille.
Derudover bliver der som sædvanligt en tombola, en stand med
klubbens materiale, handlere m.m. Når vi gør status her i slutningen
af april måned er der 7 medlemmer der har tilmeldt samlinger og
disse omfatter i bedste fald 44 rammer. Når jeg skriver i bedste
fald er det fordi Søren Chr. er talt med, med 10 ekstra rammer
som han har lovet, hvis vi kom til at mangle.
Det er, på trods af, at det går lidt langsomt med tilmeldingerne,
stadigvæk mit håb, at I meget snart begynder at melde Jer til. Vi
har jo før meddelt, at sidste tilmeldingsdag er på det første møde i
efterårssæsonen, så det er ved at være ved tiden. Bestyrelsen har
imidlertid besluttet, at vi på det første møde i efterårssæsonen,
tirsdag den 11. september, vil holde et inspirationsmøde om
udstillingen, hvorfor absolut sidste frist for tilmelding af
udstillingsmateriale er skubbet til klubmødet den 25. september.
Jeg ved godt at vi selvfølgelig ikke kan tvinge nogen til at udstille
og at det skal være af egen vilje. Men når det er sagt, kan jeg ikke
lade være med at give udtryk for at jeg er lidt skuffet over at kun 7
medlemmer har meldt sig indtil nu. Vi er 110 medlemmer så det er
sådan ca. 6 % af medlemmerne. I al venskabelighed kan jeg ikke
dy mig for at nævne, at det for mig er lidt tankevækkende, at
bestyrelsen beslutter at lave denne jubilæumsudstilling, uden at der
er nogen fra bestyrelsen der selv har tilmeldt sig, men det kan jo
nås endnu.
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Denne udstilling er, som tidligere nævnt, ment som en
jubilæumsudstilling, der skal vise hvad medlemmerne af Randers
Filatelistklub samler på, så tænk jer lige om en ekstra gang og bak
op om det. I realiteten er det ikke engang en ramme pr. medlem
for at fylde udstillingen.
Tænk Jer, hvor god en fødselsdag vi kunne give klubben, og dermed
os selv, hvis de fleste af os skulle mødes og være sammen i to
festlige dage, hvor vi for alvor kunne få et indblik i hvad vi hver
især samler på, vise det frem for et forhåbentligt talstærkt publikum,
og nyde den glæde, der er ved det...
Er der nogen som er usikre og ikke rigtigt er dus med opsætning,
er I velkommen til at henvende jer. Hvis ikke jeg kan hjælpe og
give gode råd om netop det der afholder dig fra at lave de 16
plancher der skal til en ramme, kan jeg finde en som kan. Derfor
en sidste opfordring, bak nu bestyrelsens initiativ op og lad os
sammen gøre 90 års fødselsdagen til en god oplevelse.
Kell Pedersen

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
4
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HAN HAR DET

I ÆRMET!!!

”Han har det i ærmet” – et tilråb, som tryllekunstnere er særdeles
bekendt med. At begrebet også kendes inden for filatelien, skal
følgende dokumentere. Der findes således flere beretninger om, at
folk på flugt lod deres mest dyrebare ejendele skjule i foret på en
forslidt jakke eller frakke. Således også kostbare frimærker. Prins
Oldenburg, en slægtning til den russiske kejserfamilie, var blandt
de mange, der som følge af oktoberrevolutionen og Lenins
magtovertagelse i hast måtte forlade Rusland. Prinsen var blandt
mange andre udmærkede egenskaber også frimærkesamler. Hans
speciale var de tidlige udgaver af USA’s frimærker. Specielt var
han glad for et postfrisk prøvetryk af den indigoblå 1 cent af 1861udgaven – et mærke, som bærer Benjamin Franklins portræt. Det
skulle være overflødigt at betegne et prøvetrykmærke som postfrisk
– altså ustemplet –men i det foreliggende tilfælde har det sin
berettigelse, for ifølge Michels specialkatalog USA skulle det
pågældende mærke også findes med stempel, påført i forsøgsfasen.
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Altså en stempelprøve på prøvetrykket! Da den russiske prins over
hals og hoved måtte forlade Sankt Petersborg, lod han sit mest
sjældne frimærke sy ind i sin overfrakke og fik det således med sig
til Sverige og friheden. Flugten havde imidlertid taget så kraftigt på
hans helbred, at han sygnede hen, og det endte med, at han totalt
glemte den rigdom, han havde gemt bag frakkeforet. Da han en
dag mødte en anden russisk flygtning, som praktisk talt var ”klædt
af til skindet”, forærede han ham generøst den gamle frakke. Den
glade modtager tog frakken med hen til en skrædder for at få den
fikset lidt op, og da skrædderen løsnede foret, fandt han frimærket
og afleverede det til kunden. Denne, som var blottet for ethvert
kendskab til frimærker og mærkeligt nok ikke undredes over den
utradionelle anbringelsesmåde, gav mærket til sin søn. Femten år
lå det stuvet af vejen i en cigarkasse, så var der en kyndig filatelist,
som fik øje på det og foranlediget, at det blev indleveret til
auktionshuset Harmers i London. Hvor meget det dengang indbragte
er ikke oplyst, men en kendsgerning er det, at det i 1997-udgaven
af det nævnte specialkatalog er noteret til 40.000 DM. Den længst
afdøde, kendte frimærkehandler Imre Vajda i Stockholm kunne
berette om et lignende eksempel. Han fik i sin forretning besøg af
en formentlig tysk flygtning, som havde en værdifuld fireblok af et
kostbart europæisk frimærke indsyet i sin jakke. Tvunget af
omstændighederne måtte han nu skille sig af med klenodiet, og
Vajda påtog sig at formidle salget. Det gjorde han med så stort et
udbytte, at den forarmede flygtning fik en ganske god startkapital
til en ny tilværelde i et frit land.
Kilde: Finurlige frimærker (BE)
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HVILKET ÅR!
Mine ord i julenummeret af „Takken“ blev hurtigt gjort til skamme.
Nogle gevaldige udtag, specielt efter Jul, af de ca. 600 hæfter, der
i årets løb har cirkuleret, har betydet, at omsætningen i den
afsluttede sæson for nylig har passeret 2 magiske grænser: Først
50000 kr.-grænsen sidst i marts og her omkring 1. maj 60000 kr.grænsen. En enkelt udsendelse (ud af 16-18 udsendelser) i de 10
kredse indbragte over 5000 kr.
Denne overordentlige interesse takker jeg meget for.
Det fantastiske resultat var ikke opnået, hvis ikke den dynamiske
kreds i Langå havde udtaget for et godt stykke over 10000 kr. Jeg
takker meget Leif Andersen for den store flid, han ved sine
onsdagsmøder har lagt for dagen.
Mindst lige så vigtigt har det været, at enkeltpersoner, der stort set
altid er til stede ved klubmøderne, har udtaget for et endnu større
beløb. Så disse nævnte har udtaget for lidt under ½-delen af årets
omsætning. Det resterende beløb er for 90% vedkommende
kommet fra 4 af de øvrige kredse. De sidste kredse står det skralt
til med.
Frimærker er ikke min eneste interesse. Jeg har nu været
cirkulationsleder i 4 år. Mine andre interesser har i disse år „ligget
underdrejet“. Det har jeg besluttet, at de om 2 år ikke mere skal.
Til den tid bliver jeg så meget involveret i udarbejdelser af skovfloraer, at der næppe bliver tid til meget andet. Så uanset, om det
netop afsluttede år har været overraskende, og selv om de næste
2 år vil vise sig at blive noget lignende, må vi se – i fællesskab – at
finde min afløser.
1000 tak for et særdeles positivt år
Erik Wessberg
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Byttedag
Vi har stadig megen fornøjelse af at arbejde med byttedagene, så
hvorfor ikke fortsætte. Den senest afholdte i februar 2007 var vel
nok den bedste hidtil med mange besøgende og de nødvendige
handlere (krejlere):
Derfor afholder vi igen:

Byttedag

Søndag den 14. 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 TIRSDAG D.11.
SEPTEMBER, således at auktionslisten kan færdiggøres i god
tid inden byttedagen.
FRIMÆRKEUDSTILLING!!

Skal vi til frimærkeudstillingen Praga 2008?
Det sker den 12.-14. september.
Erik og Jannick har planer om at
lave en tur.
Skal du med?
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Afsnit 5
Posthistorie eller tilbageblik.....
At være post i 1960/61 var ikke den store økonomiske fordel.Min
skattepligtige indkomst i 1960 var ansat til kr. 9.387 for året. Med
andre ord...en månedsløn på 785 kr. Tilmed skulle jeg selv lægge
cykel til mod lidt godtgørelse,og endvidere som reservepostbud
var jeg bagudlønnet. Alligevel var det en tid med en kæmpemæssig
udvikling. Køleskabet var på markedet. Fjernsynet sort/hvid kunne
købes,og jeg fik mit første af slagsen..et LL-Primas..mod at betale
kr. 2.452 (hvilket ville svarer til at jeg idag gav ca. 47.000 kr for det)
Ca. 25 % af årslønnen. Skatten skulle jeg selv betale ud af
lønnen..den beløb sig til 82,56 kr. 8 gange om året.
Alt blev faktisk købt på afbetaling, i forventning om højere løn.
Afdrag: Møbler 20 kr...Fjernsyn 25 kr... Tøj 15 kr., altid pr. uge.
Jo, der var trange kår i det lille hjem, så jeg benyttede faktisk enhver
lejlighed til at tjene ekstra penge.
Det at køre post på banerne nær Odense, som afløser, var meget
begrænset, når det var juletid. Alle de faste folk kørte selv..ingen
havde fri..
Så havde jeg tjeneste på Odense 1 med sortering og andet
arbejde,og netop den 23. december havde jeg haft nattevagt..
Kl. var ca. 5 om morgenen, da der blev røre. Hvem ville melde sig
frivilligt.. Jeg gik hen for at høre...Jo en landpost i Korup var kommet
til skade,og de skulle bruge en mand til at udføre hans tur. Det var
overarbejde...
Jeg fik straks glimtet i øjene..guldet ventede forude. Op røg min
arm... den kunne jeg klare.. jeg havde jo kørt landtur i Fruens Bøge.
Ak..Ak..Ak.. Det blev en oplevelse.

12

Først skulle jeg cykle til Korup,som lå ca. 8 km. fra Odense..Jeg
kom ud til posthuset,som lå på stationen, og hvad så jeg...3 andre
landposte, som den 23.12. havde rigeligt med at få styr på deres
egen post. En post/stationsbestyrer der kæmpede en brav kamp
med at fordele julepakker, og henne på det 4. bord lå en stor stak
julekort og breve..Det var til mit distrikt. OK....
Den gode landpost,som var blevet syg, havde ved et uheld brækket
sit ben. Han havde ikke været syg i 20 år, så da jeg spurgte om
rutebogen svarede de øvrige..der er ingen.. Jeg fik mig gravet
igennem postmassen og sat kort med samme navn og gårde
sammen.
Der var kun et sted på turen med husnumre,og det var Korup
Bygade,derefter land..Nok så godt, stadig lidt humør..så jeg dristede
mig til at spørge, hvor lang turen ca. var... Omkring 22 km.og det
på cykel.. Ja.ja. jeg var i god form. Posten sat sammen og ud..det
var nu dejligt lyst.. så lød det ..skal du ikke have dine
aviser med. Oh ve, der var Fyns Tidende til ca. 60 % af
husstandene,og disse skulle omdeles efter kort. Navnene var ikke
påført avisen.
Endelig kom jeg afsted..cyklen var totalt læsset til,og ud ad
Bygaden.Ingen problemer her...så havde jeg fået at vide at jeg
blot skulle dreje til højre..ind i det næste hus..spørge hvem der
boede der, og om de vidste hvem den næste var. Således gik det
fra hus til gård,og selv når jeg nåede afgrænsninger til andre distrikter
var folk meget hjælpsomme... jo..post når du kommer til det røde
hus,som ligger derude, så over på den anden side af vejen indtil
du når korsvejen..og så tilvenstre. Jeg kom virkelig vidt omkring
den dag, mødte en enorm hjælpsomhed, fik kørt rigtig mange km.
på cykel, fik afleveret næsten al post, havde kun 2 aviser i overskud,
og gud hvor var jeg dødtræt da jeg endelig kl. ca. 18.30 vendte
tilbage til Korup Posthus.Først nattevagt..derefter omdeling til ud
på aftenen på „Slukefter-ruten“,som den hed. Jo jeg tjente virkelig
mine penge den jul.
John Munck Nielsen
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Stiftelsesfest!!
En af sæsonens sikre topscorere er stiftelsesfesten, der denne
gang i lighed med den seneste halve snes år holdes
”HOS ANNE MARIE”
Messingvej 74, Randers
Kl. 19.00 præcis.
den 6. november. Siden 1917 er der sket mange forandringer i
klubben, men et er sikkert: Stiftelsesfesten er alle tiders hyggelige
sammenkomst for klubbens medlemmer MED LEDSAGER.
Sikkert på grund af den traditionelle velsmagende menu: GULE
ÆRTER eller DANSK BØF med hhv 1 øl/1 snaps eller 2 glas
rødvin og efterfølgende kaffe/the med småkager. Prisen for at
deltage er rørende billig: 50 kr. pr. klubmedlem og 140 kr. pr.
ledsager.
Det er for øvrigt en uskreven – og ofte overtrådt – regel, at man
ikke har frimærker med til Stiftelsesfest. Dog har bestyrelsen de
seneste år haft diverse med til præmier i amerikansk lotteri og
materiale til en lille festlig frimærkeauktion.
Tilmelding og betaling (blanket er vedlagt) skal ske SENEST på
klubmødet den 9. oktober.
På festligt gensyn.
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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 Kongressalen, Fritidscentret,
Vestergade 15, Randers
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 bygningen
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Feltpostbrev med mærker fra mange lande sendt til Leipzig

Leopold II

