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Det vigtigste er samleglæden.

Sådan lød overskriften på et foredrag i klubben for flere år siden,
og det randt mig i hu under generalforsamlingen, hvor et par
medlemmer efterlyste mere FILATELI på klubmøderne.
Lad mig straks sige, at det følgende ikke er et pro eller contra det
filatelistiske, men blot nogle betragtninger.
Det er jo lykkeligvis sådan med vor hobby, at enhver kan samle på
lige præcis hvad og hvordan, man nu måtte ønske – og
mulighederne, der nærmest er uendelige, har alle samme ret og
betydning.
Og hvad/hvor er så forskellen mellem „bare“ at samle på frimærker
eller være filatelist?
Når man på klubmøder ser de mange bøjede rygge, lyser
koncentration og optagethed lige tydeligt fra  ALLE, uanset om
der lige søges efter det manglende frimærke i en dansk dagligserie
eller et sjældent mærke/variant til en specialsamling.
Ligeledes kan man også konstatere den samme optagethed til et
foredrag, uanset om det vedrører generelle eller specifikke emner
– bare foredragsholderen er „hjemme“ i sagen
Derfor mener jeg, at man i stedet for at opdele i samleri og filateli
skal slå det hele sammen som FRIMÆRKERI – og at klubben
skal prøve at tilgodese så mange samleområder og –interesser som
muligt – og ligeligt – hvilket også kan give input til et nyt samleområde
og dermed yderligere inspirere SAMLERGLÆDEN.

Formanden
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Program for efterårssæsonen 2008:

9. september:
Så skal vi i gang igen, og det bliver dejligt. Vi håber, at alle har haft
en rigtig god sommer, måske uden så mange frimærkestunder. Dog
er der ingen tvivl om, at der er nogle, som ikke helt kan lægge
interessen fra sig og som har foretaget nogle gode sommerkøb. Vi
starter langsomt med en almindelig bytteaften, hvor vi kan sige
„godaw do“, gense de kendte ansigter og måske og forhåbentligt
se nogle nye.
Husk, at der allerede den første aften skal medbringes lister
over materiale til salg på storauktionen den 12. Oktober.

23. september:
Søren Chr. Jensen har lovet at give os et indblik i „Filateliens historie
i Danmark“. Indlægget fortæller om den filatelistiske udvikling i
Danmark, de specielle og ind i mellem mærkelige
frimærkeudgivelser, trende i samleriet, kendte filatelister og deres
indsats og „deltag i skattejagten“. Det bliver spændende og derefter
har vi:
Rodekasseauktion. Vi beder alle medlemmer, som har lyst, om at
medbringe en rodekasse til aftenens auktion, klubben vil selv tage
et par stykker med, og hvis vi ikke finder antallet tilstrækkeligt,
kan der evt. tages andre smålots med på auktionen. Erfaringen
viser dog, at det nok ikke bliver nødvendigt. Vi forventer at
auktionslisterne til byttedagens storauktion  er klar denne aften.

7. oktober:
Ved besøget på den meget fine udstilling i Hornslet fik vi nye
kontakter, og har formået Vera Styrbro fra Grindsted om at tage
nordpå for at fortælle sin spændende historie om Christian IV. Hun
udstillede sin temasamling om emnet i Hornslet, og alle var
begejstrede for den. Vi kan glæde os.



12 oktober:
Byttedag, som omtales andet sted i bladet.
21. oktober:
Hans Henrik Sørensen vil i aften fortælle os hvordan man kan
producere sine egne albumsider, på en enkel måde.
Klubben vil forsøge at sælge noget af sit materiale. Det vil dreje sig
om småsamlinger, plancher med diverse o.s.v . Der vil blive
forskelligt at studere og vi vil bestræbe os på, at det ikke kun er
Norden.
Husk tilmelding til stiftelsesfest. Blanket fås hos Jette.

4. november:
Knud Olesen, Hørning v/Århus, kommer i aften og holder et
foredrag om Tjekkoslovakiet. Knud Olesen vil fortælle om de mange
muligheder, der ligger her. Der er uden at sætte de store penge i
det så mange finesser og nuancer i at samle dette land, (som jo
ikke eksisterer mere) at det kan anbefales, hvis man gerne vil starte
på noget nyt ud over Norden.
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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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18. november:
Stiftelsesfest „Hos Anne Marie“, som omtales andetsteds.

29. og 30 november:
Juleudstilling i Kulturhusets sal, lørdag-søndag kl. 10.00-16.00.

Find allerede nu ud af, om du kunne tænke dig at bidrage til
udstillingen, og kontakt Kim, som vil notere tilmeldingerne. Giv en
kort beskrivelse af, hvad du kunne tænke dig at udstille og vær
hurtig, for der vil være begrænset plads.

2. december:
Som en hyggelig start på julemåneden vil vort eget medlem, Laila
Larsen, fortælle om sin rundrejse i Sydamerika. Der er nok ikke
mange, som kender dette område, og det bliver meget interessant
at få del i Lailas oplevelser.
Husk tilmelding til juleafslutningen, blanket hos Jette.

16. december:
Vor traditionelle juleafslutning, hvor vore medlemmer har mulighed
for at give børn og vel især børnebørn en oplevelse. Der bliver
som sædvanligt 10 bankospil med flotte præmier og så går det løs
med godteposer til børnene, kaffe/kage og de utroligt sjove, gamle
Disneyfilm.
Husk tilmelding senest på klubmødet den 2. December.
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Byttedag

Traditionerne længe leve!!!
Vores byttedag er stadig til stor glæde for foreningen, de mange
krejlere, og samlerne der hvert år besøger vores byttedag, og får nyt
til deres samlinger.
Derfor afholder vi igen:

Byttedag
Søndag den 12. 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. 9.
SEPTEMBER, således at auktionslisten kan færdiggøres i god tid
inden byttedagen.
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Danske stempler.

Her følger en serie med gennemgang af de danske stempeltyper
på den almindelige filatelists niveau.
Det vil sige en forholdsvis detaljeret gennemgang af udseende og
størrelse, anvendelsesområder og –perioder, undertyper, problemer
og muligheder.
Der er eksempler på stempler på siderne.
Formålet er at skaffe interesserede filatelister en nem tilgang til
viden om danske stempler.
Vi vil vise eksempler på danske stempler  brugt gemmem tiderne.

kilde: danfil.dk
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Stumt stempel

Beskrivelse
Det var et stempel med 4 koncentriske ringe i samme stregtykkelse med en

yderdiameter på 16 mm og et punkt i midten.

Der findes andre typer af det stumme stempel. F.eks. et tilsvarende
med et kraftigt punkt i midten, der blev anvendt i DVI (se
specialkataloger).
Hvorfor indført

Fra starten med de første frimærker i 1851 skulle frimærkerne
annulleres med det stumme stempel.
Anvendelse – anvendes sammen med

Fra starten med de første frimærker i 1851 skulle frimærkerne
annulleres med det stumme stempel.
Forsendelserne skulle ud over frimærkernes annullering
sidestemples med dagstempel af antiqua type.
I starten anvendes blå stempelsværte, men efterhånden udskiftes
denne til sort.
Diverse

Stemplerne blev anvendes frem til 1852-53, hvorefter næsten alle
efterhånden blev omdannet til nummerstempler.



Fodpoststempler FOD 1849-76
Anvendelsesperioden
Fodpoststempler anvendes i flere typer i perioden 1849-76. Før denne
periode er fodposten privat og har også i den tid FP-stempler.
Beskrivelse
De første 5 typer er lang-ovale stempler h/b = 50/16 mm. De er dog
i lidt varierende størrelser. De anvendes i perioden 1849-64.
Fra 1849 findes et mindre 8-kantet stempel, hvori der i en ramme
står FP.
Type 1-4 Er ovale i firkantet facon
Type 5 En rundt ovalt
Teksten er et stort F: og P: hhv. til venstre og højre i stemplet.
Mellem disse er tidpunkt, dato og år angivet.
Der findes også et lapidartype IVa fodpoststempel på 27 mm.
Teksten rundt i cirkelbuen er KIØBENHAVNS FODP. I lapidar
skrift. Midt i dato og nederst klokkeslæt i antiqua skrift.
Hvorfor indført
Fodpoststemplerne blev anvendt som sidestempel på lokalbreve
indenfor Københavns volde udbragt af den såkaldte fodpost med
egne bude.
Anvendelse
Stemplerne er anvendt som sidestempler, og frimærkerne er oftest
annulleret med stumt stempel STU.
Diverse
Postvæsenet overtog fodposten den 14. maj 1849, hvor fodposten
indtil da havde været privat ejet. På Postgården blev der oprettet et
Fodpostkontor.

r.
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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 18. 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 skal ske SENEST på klubmødet den 21.
oktober til Jette Bach.

På festligt gensyn.
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Posthistorie eller tilbageblik.....

Det at være Post medfører at samvittigheden skal være iorden. At
kunne sove godt kan være en livsbetingelse... Gerne sige sin
mening, muligvis provokere lidt, men også klar til at tage øretæver.
Sådan har livet lært mig.   Men samvittigheden..OK..
På en af mine ture var en købmand, som tit fik mange penge, og en
dag sagde han til mig...post, du får 50 kr.,hvis du lader være,at
fortælle andre,at jeg tit får penge ... Hvad det var for penge han
fik..aner jeg ikke, men jeg kunne blot sige nej tak til tilbuddet,og
fortælle ham,at jeg havde tavshedspligt.
En anden gang kom jeg ind på en gård, hvor de var ved at slagte
grise. Ejeren kom hen til mig og sagde...du får ½ gris hvis du ikke
omtaler dette for nogen.. Jeg kiggede blot på ham,og sagde ingen
grise til mig, og iøvrigt har jeg ikke set noget.
I Fredericia fulgte mange ture med de store posttog. Her var det
virkelig team-work, alle hjælper alle, der gjaldt kun pænt arbejde,
og at blive færdig, så al post kunne udleveres korrekt.
Den længste tur var den vest om..Fredericia-Esbjerg-Struer. Derefter
sove..gå rundt i Struer en hel dag, og hjem igen om aftenen..
Jeg syntes Struer var en trist by.
I 1965 kom jeg til Århus, og her havde de læst mine papirer, så jeg
var dårligt ankommet før jeg skulle køre med posttoget Århus-Grenå.
I det tog var vi flere mand, men ikke om eftermiddagen. På sådan
en eftermiddagstur med avisen Demokraten + brevpost lavede jeg
en fejlbedømmelse.  Der var aviser til stationer undervejs + aviser
i plast, som skulle kastes af toget mens det kørte.
Det blæste ret kraftig den eftermiddag, og min beregningsevne
ved landevejen i Koed var lig nul.  Jeg så den lille purk, som stod
på vejen, for at modtage pakken med aviser.  Jeg sigtede og
kastede, men ak ..ved siden af landevejen løber åen..og jeg så
denne pakke med aviser blæse ned i åen. Jeg kunne intet gøre,men
jeg så purken løbe langs åen med en kæp i hånden.
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Så han har nok fået fat i plastpakken...men alligevel.
Ryomgård-Randers var også en posttur i tog, og jeg kendte intet til
den, da jeg skulle køre der...OK..de 5 posthuse på den strækning
fandt jeg nu nok ud af..  Jeg tror jeg åbnede dørene 14-15 gange,for
jeg vidste ikke i hvilken side af toget, posthuset lå, og jeg anede
ikke at der var så mange trinbrætholdepladser.
De fik deres post, og jeg skulle så kører post tilbage til Ryomgård,
og derefter på fripas (passager) fra Ryomgård til Århus..
Jeg steg ud af toget i Ryomgård,og blev modtaget ved toget af en
delegation af poste. Det undrede mig, men som de sagde..det
skete af og til, når de havde dækket op med brød og kaffe.  Jeg
var benovet...flinke poste her i Ryomgård... Jeg sad og nød mit
morgenbrød m.v. og de snakkede. Skønt liv..indtil der er en der
peger ud på banegården,mens han siger..du post..kan du se det
tog der kører derude.
Det kunne jeg da godt. Du post..det var det tog du skulle køre
tilbage til Århus i.  Så var jeg færdig..jeg flækkede af grin. De
havde selvfølgelig set, at det var en ny mand der kørte posttoget,
hvorefter de havde inviteret mig på kaffe, for at lave det nummer
med mig, således jeg ikke kom med toget til Århus.
Jeg kunne ikke engang blive sur, for det var godt lavet.
Efter kaffen,som jeg takkede for, gik jeg ud på vejen, og tog turen
til Århus på „stop“.

PS...hvis du tager nogle af de ting der sker, som oplevelser, så
kan du få et rigt liv.

Med venlig hilsen
John  Munck Nielsen



 BE
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Uheldig generaldirektør:
I 1860 skulle man i den britiske kronkoloni (nu den canadiske
provins) New Brunswick have en ny serie dagligmærker, 5 værdier.
Den skulle begynde med et lokomotiv, slutte med et dampskib og
den daværende prins of Wales, senere Edward den VII, og mellem
lokomotivet og dampskibet skulle der være 2 værdier med et
fornemt billede af dronning Victoria. Generaldirektøren for
koloniens postvæsen, Charles Connell, mente imidlertid, at når hans
USA kollega, Franklin, kunne få sit portræt på et frimærke, så
måtte han også selv have ret til samme. Tanken om at komme i
selskab med en så fornem forsamling, som et lokomotiv, en
dronning, et dampskib og en kronprins har vel også været
tillokkende. I hvert fald  – Connell lod værdien 5 cents (mellem
lokomotivet og dronningen) udstyre med sit eget kontrafej.
Det skulle han dog ikke have gjort. Regeringen i London afskedigede
ham omgående på gråt papir, beordrede hans 5-cents mærke
inddraget (det findes kun ubrugt) og erstattet med (som man hele
tiden havde tænkt sig det) et mærke med dronningen, og dette
skete. Men endnu kan man, hvis man er meget heldig, i handelen
støde på enkelte ubrugte eksemplarer af mærket med den umulige
generaldirektør, dog skal man regne med at det vil blive MEGET
dyrt.
Kilde: Guinness

Der menes at findes 40-60 stk.
idag, prissat til 4000-6000 US$



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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Helark kronevandmærker DK.
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