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-------------------------------------------------------------------------------------------Byttedage og udstillinger foråret 2014:
2. januar:
Byttedag i Hadsund,
Hadsund Skole10-16
9. februar:
Byttedag i Randers, Fritidscentret 10-16
16. februar:
Byttedag i Holstebro, Mejrup - Hallerne 10-16
23. marts:
Byttedag i Viborg, Kasernehallen 10-15
29-30 marts
Udstilling i Hornslet
4. maj:
Byttedag i Hobro, Rosendalshallen
Der henvises i øvrigt til DfT eller www.danfil.dk
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Formanden har ordet
Alt det med FRIMÆRKER – udgivelser, antal, pris, handlere, klubber og
samlere – må/kan efterhånden siges at være ét stort paradoks.
Således har e-mail, SMS o. lign. medført en særdeles mærkbar nedgang i
antallet af postforsendelser, hvorfor postvæsenet meget naturligt har
mindsket oplaget på den enkelte frimærkeudgivelse, men samtidig og i
logisk modstrid hermed har øget antallet af udgivelser, så der i dette
årtusinds første 13 år er udgivet mere end 400 stk. forskellige danske
frimærker plus hæfter, FDC, miniark, temaark mv.
Dette gør det i sig selv omstændeligt og betydeligt dyrere at holde
samlingen ajour – og endnu dyrere bliver det jo af de evindelige
portostigninger.
Som følge af ovenstående kan der konstateres en betydelig nedgang i
antallet af (organiserede) frimærkesamlere.
Kigger vi indad på Randers Filatelistklub åbenbares der både flere
paradokser og modsætninger til alt det ovennævnte.
Med hensyn til medlemstallet er dette f. eks. for indeværende foreningsår
nærmest uændret. Der har gennem de seneste 25-30 år været en lige stor tilog afgang af medlemmer, men i de sidste 5-10 år har tilgangen dog været
mindre end afgangen.
Sat hårdt op må vor hobby nok se i øjnene, at vi er den sidste generation af
frimærkesamlere!! Og det betyder så samtidig, at ”det går jo nok i vor tid”.
Og selvom dette står klart for så at sige ALLE frimærkesamlere har det
forunderligt nok og lykkeligvis ikke nogen negativ indflydelse på
samleglæden. Dette kan bl.a. ses på vore Byttedage, hvor handlerne
naturligvis er ret ivrige efter at nærme sig bunden af deres lagre, og der
synes (næsten) stadigvæk at være (næsten) nok af købere. Ligeledes er der
overhovedet ingen ændring i køb/salg/bytte på klubauktionerne.
Endvidere har Randers Filatelistklub her i efteråret oplevet en helt utrolig
mødeaktivitet blandt medlemmerne, hvor der til 3 af klubmøderne har været
mere end 50 delagere ud af vore knap 90 medlemmer.
Randers Filatelistklub vil derfor fortsætte helt som hidtil og imødese
fremtiden ud fra devisen ”Sidste mand lukker og slukker”, men som sagt
bliver det IKKE i vor tid!
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Krigs- og propagandaforfalskninger af frimærker.
Af Bruno Nørdam

Denne artikel omhandler forfalskninger, der er udført på foranledning af et
lands regering for at skade fjenden.
Et af formålene er at udgive frimærker, som kan omsættes i det fjendtlige
land og således berøve landet indtægter.

Under første verdenskrig fremstillede England frimærker, der havde stor
lighed med de tyske Germania frimærker (Michel 83 og 101).
Forfalskninger (her de ubrugte mærker) kan bedst kendes på, at de er trykt
på kalkhvidt papir.

Et andet formål med forfalskningerne er propaganda. Under ledelse af
sikkerhedspolitiet udførte nogle fanger i koncentrationslejren OranienburgSachsenhausen under anden verdenskrig frimærket med Stalin med det
engelske sølvjubilæumsfrimærke med Edward VIII fra 1935 (AFA 186)
som forlæg. Årstallene er ændret fra ”1910” og ”1935” til ”1939” (året for
starten af krigen) og ”1944”. Kongens portræt er erstattet af Stalins,
“SILVER JUBILEE” af “THIS WAR IS A”, ”TWO PENCE HALF
PENNY” af ”JEWISH WAR”. Desuden er der tilført jødestjerner og
hammer og segl symbolet.
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Umiddelbart ligner dette et frimærke fra det tyskbesatte Polen
(Generalgouvernemtet), men det er et propagandamærke, som blev
fremstillet af englænderne. Layoutet er det samme som blev brugt til Hitlerfrimærkerne, men Hitler er blevet erstattet af den forhadte generalgouvernør
Hans Frank (1900-1946). Den polske modstandsbevægelse anvendte
frimærket på breve med propagandaindhold. Hans Frank blev dømt til
døden ved hængning ved Nürnbergprocessen efter krigen.

Et af det mest spektakulære propaganda-fremstød med frimærker under
anden verdenskrig er kendt under navnet ”Operation Cornflakes” på
foranledning af OSS (Office of Strategic Services). Navnet blev brugt, da
tyskerne normalt fik deres post ved frokosttid. Amerikanske fly bombede
den 5. februar 1945 et tog med fuldlastede postvogne, der var på vej mod
Linz i Østrig. Efter bombardementet nedkastede amerikanerne flere
postsække med falske breve med amerikansk propaganda. Det var det første
af 20 flyvninger med nedkastning af falske breve. På den måde opnåede
amerikanerne, at tyskerne selv var med til udbringe anti-tysk propaganda.
Det var muligt for amerikanerne at købe tyske frimærker i Sverige eller
Schweitz, men i de ønskede mængder ville det vække opsigt. I stedet trykte
OSS Hitlerfrimærker i værdierne 6 pfennig blåviolet og 12 pfennig rød i
Bern i Schweitz. Forfalskningerne er takket mellem 11 og 14, hvorimod de
ægte er takket 14. I Rom blev adresserne på forsendelser påført, enten i
håndskrift eller på skrivemaskine. Adresserne fandt man i tyske
telefonbøger. Frimærkerne blev annulleret med falske stempler. Det
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skønnes, at henved 96.000 falske breve blev nedkastet. Forfalskningerne
blev afsløret på grund af en stavefejl. En vågen postfunktionær studsede
over at ” KASSEVEREIN” var stavet ”CASSEVERIN” i firmanavnet
”WIENER GIRO- UND KASSENVEREIN”.

Indlagt i brevene var der propagandamateriale og et Hitler lignende
frimærke, hvor hans kranium er synlig og teksten Futches Reich” (ødelagt
rige).
Kilde:
Michel Spezialkatalog Deutschland
Frimerkeposten nr. 2/2013, Posten Norge

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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Juleudstillingen i Randers lørdag d. 30. november 2013

Randers Filatelistklub afholdt sin traditionelle juleudstilling lørdag den 30.
november fra 10-16 i Kulturhusets store sal. Til denne udstilling, der var
særdeles velbesøgt, havde klubben lavet en aftale med Bifrost, der er en
kunstskole for udviklingshæmmede under FOF i Randers, om at eleverne
skulle tegne forslag til et Randers frimærke. Et af formålene med dette
projekt var gøre opmærksom på, at Randers By aldrig har været vist på
frimærker. Eleverne havde fået frie hænder med hensyn til valg af motiv og
materiale. Elevernes kunstværker blev overført til frimærkeark. De
originale kunstværker blev udstillet sammen med de tilsvarende frimærker,
som var til salg. Overskuddet ved salget gik til LEV Randers. LEV er en
privat og landsdækkende forening for mennesker med udviklingshæmning,
pårørende og andre interesserede. Der blev solgt for 1130 kroner
"frimærker"
Frimærkeklubbens medlemmer fremviste eksponater med "Letland",
posthistorie fra Vestjylland, "Frankeringsetiketter" og "Finurligheder".
Der var et ’Ta' selv bord", en konkurrence om at ”Gætte vægten” på en
kasse frimærker, hvor præmien var selve kassen og en tombola, som blev
udsolgt på 2 timer. Der var også mulighed for at købe de nye julemærkeark
og frimærker. Karen fra klubben vandt konkurrencen om at gætte vægten
ved at komme med gæt, der kun var 1 gram fra det rigtige (6276 gram).
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Program for forårssæsonen 2014
Tirsdag den 14. januar
Godt Nytår. Vi starter forsigtigt op efter en forhåbentlig god jul og et godt
nytår med et almindeligt møde og bytteaften.
Husk at auktionslisten til byttedagen den 9. februar 2013 skal sendes som mail
til Bruno Nørdam:
bnordam@gmail.com
Send din mail adresse til Bruno, så får du tilsendt skemaet med plads til 10
lots.

Tirsdag den 28. januar
Sct. Georgsgilderne møder som sædvanlig op med tusindvis af frimærker, du
kan vrage og vælge imellem kvit og frit.
Den eneste betaling, de får herfor, er indtægterne fra det amerikanske lotteri.
Husk derfor at købe et par ekstra lodder.
Søndag den 9. februar
Byttedag i Fritidscentret. Se nærmere side 12.
Tirsdag den 11. februar
Hans Urbak fra Hornslet Frimærkeklub fortæller om ”Katastrofepost”.

Kunstner: Astrid Nielsen, BIFROST
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Tirsdag den 25. februar
Tvungen placering.
Husk at tage dit materiale med, da du møder nye byttevenner.
Kaj Jensen fra Aarhus, som vi kender fra byttedagen, kommer med sit lager
af frimærker m.m.
Tirsdag den 11. marts
Klubbens storauktion. Kom og gør et røverkøb – måske sæsonens bedste.
Tirsdag den 25. marts
Ove Thomsen fra klubben fortæller om sit liv med frimærker.
Tirsdag den 8. april
Generalforsamling, se side 13.
Tirsdag den 22. april
Storauktion over medlemmernes materiale med rodekasser.
Begynd allerede nu overveje, hvad du kunne tænke dig at sælge.
Tirsdag den 6. maj
Vi ønsker hinanden god sommer med et almindeligt møde garneret med den
populære frimærkequiz.
Vi ses efter sommerferien allerede den 26. august
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Hæder til klubmedlemmer

Henning G. Jensen var den sidste leder af Forbundets Stempelservice. Han
varetog på bedste vis denne funktion i perioden 1994 til servicen blev
nedlagt for få år siden, og i forbindelse med hans 85 års fødselsdag 4.
september 2013 overrakte tidligere kontaktmand i Østjylland, Toke Nørby,
en velfortjent sølvnål til Henning. Henning er stadig en yderst aktiv
filatelist, som hvert år deltager på Den Filatelistiske Højskole i Mørke.
Desuden er han flittig udstiller, senest med sit tematiske eksponat "Broer".
Tak til Toke Nørby for tekst og billede.

Bruno Nørdam, Randers Filatelistklub, og William R. Benfield, Seattle,
modtager Dr. Earl Grant Jacobsens Award for 2013.
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Scandinavian Collectors Club (SCS) fra U.S.A. har tildelt Bruno Nørdam og
William R. Benfield Dr. Earl Grant Jacobsens Award 2013 for deres fælles
bog “Handbook of Danish Essays and Proofs Vol. Three, 1940-1960”, som
udkom i 2012. I bogen, der er på næsten 600 sider, fortæller forfatterne
historien om udkast til danske frimærker fra 1940 til 1960. Bogen er det
andet bind i en planlagt serie på fire.
Prisen er indstiftet I 1975 til minde om Dr. Earl Grant Jacobsen, som i
mange år var medlem af SCS og en overgang formand. Han var altid parat
til at dele sin filatelistiske viden med andre samlere både privat og
offentligt.
Prisen gives som en anerkendelse af fremragende filatelistisk forskning,
som tjener til yderligere fremme af skandinavisk filateli.
Det er 11. gang, at prisen uddeles siden 1977. Prisen er tidligere givet til
danskerne Ole Steen Jacobsen (2001) og Lasse Nielsen (2003).
Priskomiteen har i sin indstilling givet udtryk for, at den pragtfulde bog så
rigeligt opfylder kriterierne for at modtage prisen.

Tur til Nordia 2014 i Oslo (Lillestrøm)

Hvis der er nok opbakning vil klubben vilen tur til Nordia 2014, der finder
sted den 21. – 23. november 2014.
Giv allerede nu besked hvis du er interesseret.
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Byttedag
Vore byttedage er stadig en af de store aktiviteter, særlig for de mange
samlere, der endnu ikke er blevet medlem. De er selvfølgelig altid velkomne,
både i dag og til at besøge os en mødeaften.
Derfor afholder vi igen byttedag:
Søndag den 9. februar, 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 1. mødedag efter nytår
tirsdag den 14. januar eller sendes pr mail til Bruno Nørdam:
bnordam@gmail.com, senest d. 26. januar 2014, således at auktionslisten
kan færdiggøres i god tid inden byttedagen.
Som en service kan auktionslisterne udskrives fra hjemmesiden
www.randersfilatelistklub.dk - fra menupunktet byttedag.

Kunstner: Thomas Achton Schmidt, BIFROST
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Generalforsamling den 8. april 2013
Så er det atter tid til den årlige generalforsamling, og tid til at medlemmerne
tilkendegiver, hvorledes de befinder sig i klubben.
Bestyrelsen er åbne for nye tiltag, så hvis I har nogle gode ideer, vil vi gerne
høre om dem så tidligt på sæsonen som muligt, men forslag på
generalforsamlingen er også meget velkomne.
Dagsordenen ser ifølge klubbens vedtægter sådan ud:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år
3) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4) Fastlæggelse af kontingent.
5) Valg af formand for 1 år (på valg Erik Sørensen, som genopstiller)
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. I ulige årstal vælges
3 medlemmer – i lige årstal vælges 2 medlemmer.
Bruno Nørdam genopstiller ikke. Bent Warming genopstiller.
7) Valg af 2 suppleanter for 1 år
(Kim K. Nielsen og Laila Larsen genopstiller)
8) Valg af 2 revisorer for 1 år (Hans Henrik Sørensen og Carsten Laursen
genopstiller)
9) Valg af revisorsuppleant for 1 år (Hugo Bach Nielsen genopstiller)
10) Valg af repræsentanter til filatelistdagen
11) Forslag fra bestyrelsen
12) Forslag fra medlemmer
13) Eventuelt
Det skal bemærkes, at forslag til generalforsamlingen fra medlemmerne skal
indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

13

Nyttige oplysninger
Tilskud til udstillinger:
Klubben yder et tilskud på 50% af rammelejen, dog maximalt 500 kroner pr.
år pr. medlem

Prisen for øl og sodavand ved klubmøder:
En øl koster 12 kroner og en sodavand 10 kroner

Pris for lodder til amerikansk lotteri på klubmøder:
Prisen pr. lod er 2 kroner. Pengene går til indkøb af kaffe, franskbrød og ost

Leje af borde til klubbens byttedage for medlemmer
1 bord koster 50 kroner og supplerende borde 75 kroner. Husk forudbestilling.

Auktionsbetingelser ved almindelige klubmøder:
Mindste opråb er 20 kroner. Prisen hæves med 5 kroner pr. bud indtil 100
kroner, hvorefter prisen hæves med 10 kroner. Der kan maksimalt være 60 lot
pr. auktion.

Lotafgift ved salg:
Afgiften udgør 10% af salgsprisen.

Realisering af frimærkesamlinger
Som det fremgår af vedtægterne §8 skal bestyrelsen yde råd og vejledning
vedrørende en frimærkesamling, såfremt arvinger efter et medlem ønsker
det. Klubben påregner sig dog 10% af salgsprisen.

Kunstner: Mathias Iversen, BIFROST og Randers Filatelistklub

14

Normalt følges denne plan til klubmøderne:
Kl. 19.00:
Kl. 19.30:
Kl. 19.40:
Kl. 19.45:
Kl. 20.15:
Kl. 21.00:
Kl. 21.15:
Kl. 22.15:

Dørene åbnes
Formanden orienterer og der trækkes
mødepræmie(r)
Ordet er frit
Aftenens programpunkt
Eftersyn af auktionsmateriale + almindelige
klubaktiviteter
Auktion (normalt ikke over 40 lot)
Kaffe / te m. brød + lotteri (2 kr. pr. lod)
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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Bliv medlem af Randers Filatelistklub

Takken er trykt af HVIDGRAFISK, Søndergade 1, 8900 Randers C
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