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Byttedage og udstillinger
26.-27. september
SILFI 2015
Kl. 10:00 til 17:00/15:00 Arena Midt, Hasselvej 15, 8620 Kjellerup
4. oktober
Kl. 10:00 til 16:00

Byttedag i Randers
Fritidscenret, Vestergade 15, Randers

10.-11. oktober

ØPOST 2015
Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, Ringe

11. oktober
Kl. 10:00 til 16:00

Frimærkemarked i Holstebro
Mejrup-hallen, Elkjærvej 26, Holstebro

30. okt. - 1 nov.
Kl. 10:00 til 17:00

Nordia 2015
Kemistvägen 30, 187 28 Täby, Sverige

29.-31. oktober

Internationale Briefmarken-Börse
Mahdentalstr. 116, 71065 Sindelfingen (D)

5. december
Kl. 09:00 til 15:00

Byttedag i Hamburg
Wichernsweg 16, 20537 Hamburg (D)

Der henvises i øvrigt til DFT eller www.danfil.dk

Formanden har ordet
I 2009 åbnede jeg en flyttekasse, jeg havde båret
rundt på siden jeg var 15 år. Kassen var fyldt med
mønt- og frimærkealbum, og jeg kunne straks
mærke, at det var tid til at optage min hobby igen.
Jeg gik på internettet, for at se om der stadig
fandtes mærkelige mennesker som jeg, der
havde samme trang til at studere små lapper
papir med takker og lim på bagsiden, og ja, det
gjorde der!, Jeg fandt også ud af at der faktisk var
klubber / foreninger, man kunne melde sig ind i,
og at der faktisk var MANGE «mærkelige» mennesker som mig selv.
Da jeg åbnede kassen med frimærker, havde jeg ikke forestillet mig,
at jeg få år efter skulle være formand for en af disse klubber, og det
er da også noget af en mundfuld, ikke mindst set i lyset af at vores
klub er en af de største i landet og rummer samlere, alle med
forskellige indgangsvinkel til det at samle på frimærker. Nu er jeg så
på posten og vil i hvert fald gøre mit til, at klubben bliver på den flotte
kurs, som foregående bestyrelser med Erik Sørensen som formand
har lagt. Med et så stærkt fremmøde til stort set alle klubmøder kan
kursen ikke være helt forkert.
Service eller Service
Lad os få afsluttet diskussionen om papservice. Der har, så vidt jeg
kan huske, på alle klubmøder, været papservice til rådighed, måske
er det ikke lige blevet sat frem, pakket ud etc. og er vi udgået er et
medlem af bestyrelsen straks blevet sendt afsted for at handle det
ind. Stop brokkeriet og gør selv en indsats for at ordningen bliver
tilfredsstillende. Bestyrelsen består af ganske almindelige
mennesker, der gør, hvad de kan, for at få det hele til at glide glat.
Bestyrelsen skal nok sørge for af fremskaffe papservice, hvis det
ikke forefindes, men bestyrelsen er ikke et serviceorgan, der skal
dække bord ved klubmøderne.
God sæson og håber I bliver tilfredse med formanden
(næste chance for udskiftning er om kun 12 måneder)
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Klint familien
Fire generationer af frimærketegnere

Af Bruno Nørdam

Danmark er indehaver af en rekord, som
bliver meget svær at slå. Hele fire
generationer i samme familie har stået for
designet af 19 frimærker og hjulpet til med
fire andre frimærker for det danske
postvæsen. Det hele
startede med Peder
Vilhelm Jensen-Klint, da
han i 1905 fik til opgave
at portrættere kong
Christian IX på et Dansk
Vestindisk frimærke
(AFA 24-29).
Christian IX

Peder Vilhelm Jensen-Klint

Peder Vilhelm Jensen-Klint blev født den 21. juni 1853 i Minelyst ved
Hosteinborg på Sjælland som søn af mejeriforpagter Christen
Jensen og Johanne Andersdatter. Klintnavnet kom til i 1893. Som
ung vaklede han mellem sine matematiske og kunstneriske anlæg.
Han tog først eksamen som bygningsingeniør fra Polyteknisk
Læreanstalt i 1877 og gik derefter på Kunstakademiets malerskole
indtil 1885, uden dog at tage afgangseksamen. I sit arbejdsliv
arbejdede han som arkitekt, møbeldesigner og maler.
Hans hovedværk som arkitekt er Grundtvigskirken, som blev opført
mellem 1920 og 1940. Da han døde den
1. december 1930 overtog sønnen Kaare
Klint opgaven med at fuldføre projektet.
Peder Vilhelm Jensen-Klint og hans
hustru Mathilde Caroline Pedersdatter
Klints urner er indmuret i våbenhuset
overfor Vinløvskrucifikset i
Grundtvigskirken.
Prøvemærke med Grundtvigskirken
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fra 1969 tegnet af Mads Stage

Frimærkerne med Christian IX, der er i bit
værdier, udkom i april 1805. De blev suppleret
med frimærker i francs værdier i august samme
år (AFA 30-32), også tegnet af Peder Vilhelm
Jensen-Klint. Frimærkerne viser et vue ud over
St. Thomas Havn.
St. Thomas Havn

Peder Vilhelm Jensen-Klint blev i
1881 gift med Mathilde Caroline
Pedersdatter Markussen, født i 1846,
datter af gartner Peder Markussen og
Ane Kirstine Jeppesdatter. De fik
sønnerne Tage Klint, der blev
fabrikant og designer, Kaare Klint,
der blev arkitekt, og datteren Helle
Klint Bentsen, der blev billedhugger
og gift med Ivar Bentsen.
Sønnen Kaare Jensen Klint blev født
i 1888 på Frederiksberg. Han blev
uddannet som arkitekt som elev af
sin far og arkitekten Carl Pedersen.
Han er mest kendt som
møbeldesigner og billedkunstner.

Faaborgstolen, AFA 1160
udsendt 6. november 1997

Kaare Klint

Som møbeldesigner tog han udgangspunkt i
menneskekroppens mål og bevægelser for at
kunne frembringe møbler i de rigtige
dimensioner. I 1923 blev Klint ansat ved
Kunstakademiet på Skolen for Møbelkunst, og i
1924 blev han docent og i 1944 professor i
bygningskunst. Hans mest berømte stole er
Faaborgstolen, som han designede sammen
med Carl Pedersen, Safaristolen og
Kirkestolen, som stadig produceres i dag.
Grafisk sparring

Digital print

Layout og rentegning

Offset- og rotationstryk

Grafisk produktion

Online design og produktion

Christian X’s 25 års regeringsjubilæum – AFA 239 og 241

Da Christian X i 1937 kunne fejre sit 25-års jubilæum som regent
blev der den 15. maj udgivet tre forskellige frimærkedesign, hvoraf
Kaare Klint stod for de to. Som tidligere nævnt fuldførte han som
arkitekt opførelsen af Grundtvigskirken. Han tegnede facaden på
kirkens kororgel. Facaden på hovedorglet blev designet af hans søn
Esben. Nævnes skal også hans tegning af kong Christian X's og
dronning Alexandrines stenkister i Roskilde Domkirke, som blev
opstillet i 1956. Kaares søster Le Klint (1920-2012) var den berømte
designer af plisserede lampeskærme.
Kaare Klint døde i 1954 og blev begravet på Tibirke Kirkegård.
Kaare Klints og Inger Elisabeth Ellen Naurs søn Tage Naur Klint blev
født i 1920. Han blev uddannet som arkitekt blandt andre hos sin far
og uddannet på Kunstakademiet i 1947. Fra 1948 var han lærer og
fra 1970 professor samme sted. Han færdiggjorde faderens arbejde
på Christian X og dronning Alexandrines sarkofager i Roskilde
Domkirke Det er især som skriftekspert han vil blive husket. Han
udførte sikre arbejder indenfor billedsten, bøger, bomærker og
etiketter. Især har han fået stor anerkendelse for designet af de
danske nummerplader, som blev udstedt fra 1976 indtil 2008. Da det
i 1991 blev vedtaget, at man kunne købe nummerplader med en
vilkårlig tekst på fra to til syv tegn, designede Naurs søn Lars og
designeren Lise Vejse Klint de bogstaver, som Naur ikke havde nået
at lave.
Naur Klint blev i 1944 gift med tegner, senere galleriejer Elen Birgitte
Meldal, født i 1922.
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Naur Klint indsendte et forslag til den
konkurrence, som postvæsenet
udskrev i 1963, om et frimærke, som
skulle erstatte bølgelinjefrimærket.
Han har skrevet på tegningen:
”Jellingestenens dyreornament er valgt
som motiv, fordi det er et fremragende
og selvstændigt opfattet kunstværk af
nationens oprindelse. Dertil kommer
en heraldisk enkelthed, der tillader et
lille format uden at tabe i form.
Jellingestenen har tidligere været
anvendt som frimærke, dog ikke
løve/slangemotivet”. Hans udkast blev
ikke præmieret, men det fik et meget
spændende efterliv, herom senere.
Naur Klints forslag til et frimærke 1963

Naur Klints første opgave for det danske postvæsen var som
designer af frimærkeserierne med truede dyr og af frimærket, der
blev udgivet i anledning af 100 året for Foreningen til Dyrenes
Beskyttelse i Danmark. Frimærkerne blev udgivet den 23. oktober
1973. Naur Klint sørgede for at binde de 2 udgivelser sammen med
den hvide baggrund. Ib Andersen havde tegnet de to frimærker med
de lave værdier i serien om truede dyr og frimærket med kattene,
mens Johannes Larsen stod for de to mærker med truede dyr med
høje værdier.

Dyrenes Beskyttelse 100 år – AFA 605

Truede dyr – AFA 601-604
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De første selvstændige
frimærketegninger fra hans hånd var to
frimærker med truede planter, almindelig
engblomme og brændeskærm, som blev
udgivet den 17. november 1977.
Truet flora – AFA 649-650

I 1978 kunne Det Nationalhistoriske
Museum på Frederiksborg fejre sit 100
års jubilæum. Naur Klint blev bedt om at
tegne to frimærker i den anledning.
Frimærket til 1,20 kroner er tegnet efter
et maleri af Christian IV. Frimærkerne
blev udsendt den 16. marts 1978.

Frederiksborg Museet 100 år

Naur Klint designede teksterne på Nils Andersens frimærker om
dansk fiskeri, der blev udgivet den 7. september 1978.
Hans næste opgave for postvæsenet drejede sig om sjældne
svampe, spiselig morkel og Satans rørhat. Frimærkerne udkom den
16. november 1978.

Dansk fiskere - AFA 664-667

Hans sidste frimærke blev det ene af to frimærker, der blev udgivet i
anledning af Københavns Universitets
500 års jubilæum. Han tegnede
frimærket med Universitets segl, mens
Ole Schwalbe tog sig af det andet
frimærke. Naur Klint døde den
6.september 1978 inden frimærket var
færdigtegnet. Hans søn Lars gjorde
frimærket klar til gravøren.
Frimærkerne udkom den 5. april 1979.
Sjældne svampe – AFA 669-670

Lars Klint, der er født i 1947, er uddannet
som arkitekt i 1968 og arbejder som lektor
ved Institut for Design og Kommunikation
ved Kunstakademiets Arkitektskole. Han har
haft egen tegnestue siden 1976 og særligt
varetaget opgaver inden for grafisk design,
restaurering og ombygningsopgaver.
Færdiggørelsen af faderens frimærke med
Københavns Universitets segl var ikke hans
første kontakt med postvæsenet. Den 14.
februar 1975 blev der afholdt et møde med
deltagelse af Naur Klint, Ole Schwalbe og
Lars Klint
Gunnar Andersen fra Akademiet og
afdelingschef B.M. Andersen, kontorchef T.W. Madsen og P.K.
Hansen fra Post- og Telegrafvæsenet, hvor der blev stillet forslag om
nye motiver på aerogrammerne og postkortene. Grafikeren Margit
Besiakow blev udpeget til at løse denne opgave. Hun havde i 1973
tegnet frimærket til minde om 400 året for udgivelsen af Tycho
Brahes værk ”De Nova Stella” (AFA 551) og i 1974 frimærket med
Pantomimeteatret i Tivoli (AFA 565). I 1975 havde hun fået tildelt
opgaven med at tegne tre frimærker til fejring af Det europæiske
bygnings frednings år. I starten af 1976 fremsendte Margit Besiakow
sit forslag til postvæsenet. Som krævet vedlagde hun en tegning i 8
gange frimærkestørrelse.
Den 15. juli 1976 fandt postvæsenet i sagsmappen med udkast til
frimærkekonkurrencen i 1963 (til afløsning af bølgelinjetypen) en
kopi af den tegning, der var indsendt af Naur Klint, den samme
person der var med til at pege på Margit Besiakow til at designe det
nye postkort. Da Margit Besiakow blev foreholdt dette, undskyldte
hun sig med travlhed og sygdom. Hun fik lov til at fortsætte arbejdet
og nævnte, at hun ville søge råd hos
Naur Klint. Denne havde dog ikke tid.
Naur Klint har tilsyneladende ikke
båret nag. Margit Besiakow inddrog
nu Naur Klints søn, Lars, i arbejdet
med at færdiggøre postkortet. De
mødte op hos postvæsenet den 28.
marts 1980. Der foreligger flere
AFA 673 ved siden af Naur Klints skitse
udkast fra deres hånd.

Lars Klint og Margit Besiakow sendte den
færdige tegning til gravøren Arne Kühlmann.
Den 30. oktober 1981 anmodede
postvæsenet frimærketrykkeriet om at
fremstille en bundgravure. I sidste instans
besluttede postvæsenet, at postkortet ikke
skulle trykkes. Det er ikke lykkedes at finde
begrundelsen herfor i postmuseets arkiver.
Lars Klints første
Jellingestenen
selvstændige
opgave for postvæsenet var det frimærke,
der blev udsendt den 25. februar 1982 i
anledning af, at verdensmesterskaberne i
kunstskøjteløb blev afviklet i Danmark
samme år. Han tegnede en kvindelig
skøjteløber efter et fotografi af Morten Bo.

Skøjte VM – AFA 745

I 1983 var bygningskunst temaet for Europamærkerne. Lars Klint fik
opgaven med at designe to frimærker. Hans ide var at tegne store
“tunge” bygningsværker. Det ene var Sallingsundbroen, som blev
indviet i 1978, og det andet var Herlev Amtssygehus, som blev
bygget i årene mellem 1966 og 1976. Arkitekterne bag var Jørgen
Selchau, Gehrdt Bornebusch og Max Brüel. Poul Gernes stod for
udsmykningen. Der var meget kritik af
byggeriet i medierne, da det viste sig, at man
på grund af økonomien var nødt til at lade
nogle af de øverste etager stå tomme. Lars
Klint tegnede det viste udkast til et frimærke
med Herlev Amtssygehus. Tegningen måler
inklusive takkerne 190 mm x 250 mm.
Kritikken kan have været medvirkende årsag
til at postvæsenet ikke turde binde an med at
udgive frimærket. Et andet forslag fra Lars
Klint med den nye postterminal blev heller
ikke godkendt.
Herlev Amtssygehus

I stedet blev det Kildeskovshallen i Gentofte, der kom på frimærke.
Hallen er tegnet af arkitekterne Karen og Ebbe Clemmensen.
Frimærkerne blev udgivet den 5. maj 1983.

Kilde:
Egen samling,
Privat samling,
Danmarks Helsager, Skilling, 1999,
Bruno Nørdam: ”Frimærketegner taget i
at anvende en anden kunstners tegning”
Dansk Filatelistisk Tidsskrift, Nr. 1 2010
Erik Jensen: Fire generationer…19 frimærker,
MuseumsPosten nr. 1 marts 1997.

Bygningskunst - AFA 778-779

Info. vedr. BYTTEDAG 4. okt.
Næste byttedag bliver søndag den 4. oktober kl. 10.00 til 16.00 i
Fritidscentret, Vestergade 15, Randers. Byttedagen vil som altid
omfatte en storauktion over klubbens og medlemmernes materiale
Læg mærke til at der er foretaget ændringer af tidspunkter vedr.
auktionen i forhold til tidligere byttedage..
Indlevering af auktionsmateriale skal ske inden kl 13:00
Eftersyn vil foregå fra kl. 14.30 – 15.00
Auktionen starter denne gang kl. 15.30
Indleveret materiale, der ikke er blevet solgt på auktionen, skal
afhentes umiddelbart efter auktionen/afregningen er afsluttet
Fortegnelse over materialet skal senest indleveres på klubmødet
8. september eller per email til Dan Hougesen: dan@hougesen.net,
senest d. 11. september 2015. Den færdige auktionsliste vil kunne
hentes fra vores hjemmeside snarest herefter.
www.randersfilatelistklub.dk - fra menupunktet byttedag
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Fra generalforsamlingen den 7. april 2015
Fastlæggelse af kontingent:
Kontingentet for den kommende sæson forblev uændret.
Valg af formand:
Dan Hougesen blev valgt som formand, gældende for 1 år.
Erik H. Sørensen fratrådte efter et formandskab på 29 år.
Diplom udleveret til Erik H. Sørensen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Følgende var på valg: Jannic Rasmussen, Jette Bach og Dan
Hougesen. Alle blev genvalgt. Da Dan Hougesen blev valgt som
formand, blev Michael Gillibrand valgt som nyt medlem af
bestyrelsen. Som suppleanter blev valgt Carsten Laursen og
Hans-Henrik Sørensen
Forslag fra medlemmer:
Der var fremsendt 2 forslag fra medlemmerne. Det ene forslag gik
på en udvidelse af mødehyppigheden, således at der kun holdes
sommerpause i juni og juli måneder. Dette forslag kom til
afstemming. Forslaget blev ikke vedtaget.
Det andet forslag vedrørte afholdelse af klubauktioner på
medlemsmøder. Forslagsstilleren ønskede, at medlemmer kan
aflevere lots til alle klubmøder. Forslaget blev ikke vedtaget.

TAKKEN på udstilling
På udstillingen DJURS 2015, der blev afholdt den 28. og 29. marts,
fik Randers Filatelistklub «Sølvbronze» for sit medlemsblad
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Frimærker, Frimærketilbehør
Porcelænsfigurer, Platter
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Kom og se vort udvalg!!
Ønsker De at SÆLGE, er det også os...

Program for efterårssæsonen 2015
Tirsdag den 25. august
Vi starter op med et almindeligt klubmøde og bytteaften
Auktion: Medlemmer og klubbens materiale
Tirsdag den 8. september
Foredrag af Søren Chr. Jensen.
«Det rådgivende Frimærkeudvalg»
Som forbundsformand sidder jeg i Det
Rådgivende Frimærkeudvalg sammen med
direktør, frimærke- og designchef samt tre
kunstnere. Det er det udvalg, der rådgiver
om emne, motiv og design af de nye danske
frimærker. Møderne foregår i Centralpostbygningen. Foredraget fortæller om,
hvem der er hvem, samt om arbejdsprocessen frem mod det endelige frimærke.
Auktion: Medlemmer og klubbens materiale
Husk at auktionslister til byttedagen den 4. oktober 2015 skal
afleveres til Dan Hougesen på dette møde eller sendes per email til
dan@hougesen.net senest 11. September.
Tirsdag den 22. september
Tvungen placering og orientering om jubilæumsudstillingen i 2017
Auktion: Medlemmer og klubbens materiale
Søndag den 4. oktober
Byttedag i Fritidscentret. (se side 11.)
Tirsdag den 6. oktober
Storauktion over klubbens materiale.
Auktion: Kun klubbens materiale
Tirsdag den 20. oktober
Foredrag af Erik Sørensen (Grenå). «Postforbindelsen til Anholt»
Auktion: Medlemmer og klubbens materiale

Tirsdag den 3. november
Rodekasseauktion. Medlemmer opfordres til at tømme gemmerne
og lave nogle gode rodekasser til auktionen.
Auktion: Medlemmer og klubbens materiale
Tirsdag den 10. november
Stiftelsesfest. Vi fejrer klubbens 98 års fødselsdag.
Menuen er som altid: GULE ÆRTER eller DANSK BØF
1 øl / 1 snaps eller 2 glas rødvin, Kaffe/te med småkager.
Prisen er 80 kr. pr. klubmedlem og 170 kr. pr. ledsager.
Tilmelding og betaling skal ske senest på klubmødet den 3.
november til Jette Bach
Tirsdag den 17. november
Auktion over klubbens specielt indkøbte materiale.
Auktion: Kun klubbens materiale
Lørdag den 28. november
Juleudstilling i Kulturhusets store sal fra klokken 10.00-16.00. Her er
mulighed for klubbens medlemmer til at vise deres flotte samlinger
frem for et interesseret publikum. Kunstgruppen BIFROST har i år
igen arbejdet med at designe julemærker. Der vil være mulighed for
at købe julemærkerne til en pris af 10 kroner stykket.
Overskuddet går ubeskåret til Julemærkefonden.
Tirsdag den 1. 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 og kaffe/kage.
Tirsdag den 15. december
Vi slutter sæsonen af med et almindeligt klubmøde dog med en lille
frimærkekonkurrence til at få de små grå igang.
Auktion: Medlemmer og klubbens materiale
Vi ses i det nye år allerede den 5. januar 2016
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NEDISGAB
M.h.t. POSTFRISK
I de fleste auktionsfirmaers oversigt regner man med
følgende betegnelser:
POSTFRISK er "frisk" som da det blev solgt første
gang hos postvæsenet (blandt møntsamlere taler man
om BANKFRISK) - altså helt uden spor af noget andet
end den "gummi", frimærket blev "født med".
På engelsk betegnes dette som "MINT NEVER
HINGED"
HÆNGSELSPOR - på engelsk MINT, HINGED
- siger sig selv: man kan se spor af hængsel (meget
eller lidt). Derefter følger en masse uautoriserede
betegnelser som: ”let hængslet”, "kraftig hængselspor",
"kraftig hængslet", "eftergummieret" eller "helt uden
gummi" (lad nu være med at få associationer til
seksuallivet). I modsætning til dette står så BRUGT
eller STEMPLET - på engelsk USED

**

*

Hans-Henrik Sørensen

